
A.

STANoVY sVAzKU oBcí
v úplném zněnĺ k í8. červnu 20í9

zÁxt-ĺoľĺ Úorue o zAKLADATetĺcx a svAzKU oBc'
Zakladatelé svazku obci

Zakladateli svazku obcí se stala tato města:

(a) Statutámĺ město Karlovy Vary, lČo; oo2 54 657' se sĺdlem Kaĺlovy Vary, Moskevská 2o35r21,PSČ 360 01 '(b) Město llariánské Lázně, lÖo: oo2 54 06ĺ' se sĺdlem Mariánské Lázně, Hlavni 47t28,
PSČ: 353 01(c) Město Františkovy Lázně, lČo: oo2 53 936, se sídlem Františkovy Lázně, NádraŽnĺ 20E/5,PSČ:351 01.

(d) uěsto Luhačovice, lČo: ffiz84165, se sídlem Nám. 28. října 543, Luhačovice, PSČ: 763 26'

Město Luhačovice vstoupilo ze svazku s Úěinnosti k 30. dubnu 20ĺ6.

NŁev a sídlo

Názvem svazku obcí je: česxÉ uÁzľÉ - sALoNY EvRoPY

Sĺdlem svazku obcĺ je Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01.

Doba trváni

Svazek obcĺ se zakládá na dobu n e u rě i t o u.

Předmět činnosti svazku obcí

Předmětem činnosti svazku obcĺ je :

(a) zajištěni realizace procedury přĺstupu členů svazku obcí na Seznam světového dědictviUNESCO,
(b) zajiltěnĺ financovánĺ pĺocedury přĺstupu členů svazku obcĺ na Seznam světového dědictvíUNESCO,
(c) sdílení poznatků a společĺlá koordinace postupů a procedur členů po zápisu na Seznam

světového dědiđví UNEsco'
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B. MÄJETEK svAzKu oBcĺ, KTERÝ vKLÁDA'i Do svAzKU oBcĺ
v. Vyĺnezení majctku vkládanóho do svazku obcĺ

5'1' Statutámí město Karlovy Vary vložilo do svazku obcĺ peněžiý majetek ve výši 1o2.23o,- Kč (slovy:
Jednostodvatisicedvěstětřícet korun českých)'

5'2' Město Mariánské Lázně vloŽilo do svazku_obci peněŽitý majetek ve výši 27.174,- Kč (slovy:DvacetsedmtisícjednostosedmdesátĘři korun českých)

5'3' Město Františkovy Lázně vloŽilo do :uŤ.kY. obcĺ peněŽitý majetek ve výŠi 11.276,- (slovy:
Jedenácttisĺcdvěstěsedmdesátšest korun českých)

5.4. Město Luhačovice vloŽilo do svazku obcĺ peněŽiý majetek ve vyši 11.4o8,_ Kč (slovy:JedenácÍlisĺcĘňstaosm korun českých)'

5'4' Čbnové svazku řádně splatili splatit svůj peněŽiý vklad ve stanovené lhůtě do devadesáti dnů ode dnevzniku svazku obcĺ, a to na bankovni rjčét'zľĺzený svazkem obcĺ.-

5'5' Majetek vloŽený členy svazku obcí do majetku svazku pň zaloźenĺ svazku obcí nebo kdykoliv pozdějizůstává i nadále v ńajetku obcĺ, které iáj vlozily, . tđ 
" 

uýji;Řou vloŽených peněŽnĺch prostředků.



c. oRGÁNY svAzKU oBcĺ

vl. Vymezeníorgánů svazku obcĺ

6.1. orgány svazku obcíjsou:

(a) valná hromada;
(b) pbdstavenstvo;
(c) dozorčĺ rada.

6.2. Všechny orgány.svaku obcí a všechny osoby' pověřené svazkem jakoukoliv funkcĺ jsou povinny dbát na
!o' aby nedošlo ke rznĺku áráty. Pokud se prokáŽe' Že kterákoliú osoba pověřená svazkem jäkoukoliv
funkcĺ, nebo členská obec svazku, způsobila ztrátu z hospodařeni z niťbalosti neoo ĺmyslně, ma
svazek pľávo vyžadovat od niďr plnou náhradu takto rĺrnakE aráty.

D. VALNÁHRomADA

vll. Působnost valĺré hroĺnady

7.1. Valná hromada !e neivyššĺm oĺgánem svazku obcĺ. Valne hĺomady svazku obcĺ jsou povinni se účastnit
členové představenstva a dozoĺčĺ ľady_ VatĺÉ hromady se móhou účastnit iez äasi svolavatebm
pozvané osoby' pokud valná hĺomada svým ĺozfrodnutĺm |ejich účast nevyloučĺ.

7.2.

5.6.

5.7

Svazek obcĺ s tímto majetkem disponuje pouze k Účelu plnění předmětu činnosti vymezeném v článku
lV. odst' 4'1. těchto stanov. Tento majetek nemr]Že svazek obcí jakkoli zcĺzit či zaĺĺzitialĺymĺłoli prävy
třetich osob'

M'ajetek definovaný v článku V. odst. 5.5. těctto stanov je svazek obcí povinen po celou dobu, kdy trvá
účast obce, která jej do svazku obcĺ vloŽila, evi{'ovat odděleně od majetku svazku obcí.

Čbn 
-svazku 

obcĺ m! pľávo.na vráceni majetku vloŽeného do svazku obcí. a to s v'ýjimkou vĺoŽených
peněŽnĺch pĺostbdků, pokud se se svazkem obci nedohodne pĺsemně iinak.

Valné hromadě pňslušĺ Íozhodovet o vŠeďr otázkách, kteĺé zákon nebo stanovy svěfujĺ do jejĺ
působnosti. Do výlučné působnosti valrÉ hromady patřĺ:
(a) rozhodováni o změně stanov,
(b) volba a odvolánĺ đenů předstiavenstva,
(c) volba a odvolánĺ äenů dozoĺčl rađy,(d) schválenĺ řádrÉ nebo mimořádrÉ účeürĺ závěĺky a konsolidované účelni závěrky a v zákoneÍn

slanovených pi1padeďt i mezitimni ričetnĺ závěrky, rozhodnutĺ o rozděleĺlĺ ziskü a rozhodnuti
o uhradě ztráĘ'

(e) rozhodovánĺ o odĺněňovánĺ členů pbdstavenstva a dozoĺĚĺ rady,(f) rozhodnuti o zrušenĺ svazku obcĺ s likvidaci, jmenovánĺ a oovoíánĺ likvidátora, včetně uĺčeni výše
|eho odměny, schválenĺ návĺhu ĺozděbnĺ tikvidačniho zůstatku,(s) schvalovánĺ smluv o. úvěru či prljčc'e nebo jiných obdobných smluv, jqiiďrŽ pňedmětem je hodnotr
vyššĺ než 500.000'- Kč (slovy; Pětsettisic korun českých)'(h) schvalování zajištění závazku svazku obcĺ nebo tľeiĺ oiouy s hodnotou vyšší neŽ 5oo.ooo,- Kč
(slovy: Pětsettisĺc korun českých),

(i) určovat celkovou koncepci činnosti svazku a hlavní zásadyjeho hospodafunĺ,
Q schvalovď ĺozpočet včetně finančnĺch objemü inveslic a op-nv na oézny rok ívĺceleté výhledy,(:) zňzovat fondy srrazku a stenovat pĺavidla pro jejich tvorbu á čerpánĺ,
(u prolednat ĺočni výročĺri zprávy o stavu majetliu svazku ajeho provozovánĺ;(m) schvalovat organizačnĺ strukturu svazku,(n) projednávat a schvalovat pii.ietĺ dalšiho člena svazku,(o) schvalovat nákup, prodej či směnu hmotného a nehmotného majelku, slużeb a oprav, jejichŽ

ho_dnota pÉsahuje ĺ50.000'_ Kč (slovy: Stopadesátlisic korun eesrých),(p) schvalołat nákup, pĺodei ěi směnu nemovitého majetku nao'aśitu 5oo.ooo.- Kč (slovy:
Pětsettisĺc korun českých) dle odhadni oeny ve znaleckém posudku,(q} rozhodováni o vyloučcnĺ ě|ena svazku obci:(0 rozhodováni o dalších záleŽitostech, které valné hromadě svěfuje zákon nebo stanovy.

Valná hĺomada si můże vyhradit k rozhodovánĺ záleżitosti, které !ĺ nesvěfuje zákon nebo stanovy.7.3.
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Svoláváni valné hromady

Va]ná hĺomada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě urČené stanovami, nejpozděii vŠak do Šesti
měsícu od poslednĺho dne účetnĺho obdobĺ.

Valnou hromadu svolává předslavenstvo. Valnou hromadu může svolat i|en jediný člen představenslva,
pokud se pbdstavenstvo na jejĺm svolánĺ bez zbytečného odkladu neuśneślo azákoń pňtom stanovĺ
povinnost valnou hromadu svdat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě sďlopno śe usnášet.

Valnou hroĺnadu může svolat i dozoĺčĺ rada, jestliŽe to vyžaduji zájmy svazku obcĺ. Na této valné
hromadě navrhuje dozorčĺ rada potřebná opatřenĺ.

Pozvánka na valnou hroĺnadu obsahuje alespoň:(a) název a sĺdlo svazku obcĺ,
(b} místo, datum a hodinu konání valné hromady,(c) označenĺ, zda se svolává řádná, mimořádnánebo náhradni valná hromada,(d) poňadjednánĺ valné hĺomady.

Pozvánku na valnou hĺomadu zašle představenstvo vŠem členům svazku obcl na adresu sĺdla uvedenou
v seznamu deĺnl svazku obcí nebo na adresu elektronické podatelny člena svazku arrebo do datové
9ďránky' př'padně lze va|nou hnoĺnadu svolat lelefaxem' ä o ne;ńeně 30 (slovy: Tňcel) dnl pňed
konánĺm valrÉ hromady a nejméně 15 (slovy: Patnáct) dni před łonáńím náhradńĺ valne ľrromäoy.

Svazek obcĺ vede seznam členů svazku obcí, v němŽ se zapisuje název a sidlo đena svazku obci.

Valná hĺomada se koná zpraviĺlla v sĺdle svazku obcĺ.

Pořad iednánĺ, organtsece a řízenĺ valné hĺomady

Pořad jednání valné hĺomađy je uveden v poaĺánce na valnorr hroĺnadu. Na Žádost kĺeréhokoli členasĺazku obcí představenstvo zařadi jimi určenou zéležatost na pořad jeĺlnánĺ valrÉ hromady. eôruo
'Žágo_st 

došla po uvebjněnĺ pozvánky na valnou hromadu, wéřejnĺ pbdstavens$'o ooplnáńi pořadu
jednánĺ v-alné hromady ve ].nriÉ d9 dese|i dnů pbd konánĺm valné 

_hromacty. 
Jestliże takové uu"'rqnenĺ

nenĺ moŽné, lze záležitosti' Heĺé ĺrebýy v polädu jednánĺ uvedeny v poivance na valnou ľrľoniaou,
rozhodnout ien a za účasti a se souhhsem vŠech čbňů srłaźĺu obci.

Člen srrazlĺu obci se zričasťiuie valné hmmady osobně píostňednicfulm osob opĺávněných lednat jeho
iméľT gr'e'b_o_ y z1stoupenĺ na základě pĺseĺnné plné moci. Pil registraci na vähan ľlrŕrmaäJ pruůozĺ
osoba jednající jménem đena svazku obcĺ listinu osvědĘicĺ' ze oóoa jednajicĺ jménem čbnďsvazku
obci je oprávněna jeho jménem jeđnat anebo, że ptnou ňoc k zastupoi'anĺ ńa úahé hromadě udělila
osoba' oprávněná jednat jménem člena svazku obci. tbnorĺe svazku obcĺ se na valné hromadě zapisujĺ
do lisliny přltomných členů svazku obci.

V.aln9g hromadu zahajuje gředstave.nstvem pověbný člen pňedstavenstva, kteý řĺdĺ valnou hromadu aŽdo doby_.zĺoleni jejĺho pňedselv. Valnĺ hromada volĺ svého předsedu, zaiisovatele a ověřovatele
záp|-9_u. Návrh.na^členy-orgänů .valné hroma-dy podává pňedsłh přeoitavänswa a vpřĺpadě jeho
nepřitomnosti kteýkoliv öen předstevenstva. Člen svazku'obcĺ čiđénové svazku oocĺ nioľiou dái po
pŤednesenĺ návĺhu protinávľh na členy orgánů valné hroĺnady' Nejdřive se hlasuje o návĺhu svolavatele.
Valná hromada o volbě svých orgánů rozhoduje větŠinou hÉsů pŕĺtomnýďr đenłi svazku oocĺ á ńlásuje
se aklamaci.

okonánĺ valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje alespoň:(a) název a sĺd|o svazku obcí,(b) misto a dobu konání valné hromady'
{9l iméno pňedsedy valné hromady, zapisovatele a ověňovaĺelri zápisu,
(d) popis proiednánijednotlĘch bodů pÍogramu valné hromady,(e) rozhodnutĺ valné hmmady s wedenĺm vysleolĺu hlasování, '(f) obsah pĺotestu člena svazku obci, člená pbdsĺavensfua nebo člena dozorčĺ rady svazku obcĺ

ýkajĺcĺ se rozhodnuti valné hromady, jestliŽe o to protestujĺcĺ poŽádá,

K ápisu z valné hromady 
.sv.azku. obcĺ budol pňloženy listiny v rozsahu alespoň návrhů a prohlášenĺ

předloŽených valné hromady k pĺojednánĺ, a lislína přĺtoinnýďr'na valné hromadě.
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Jednáni a rozhođovánĺ valné hromady

Valná hromada je schopna se usnáŠet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů svazku obcĺ'
KaŽdý člen svazku obcĺ má jeden hlas.

Na valné hĺomadě se hlasuje aklamacĺ. Výsledky hlasováni oznámĺ valné hromadě jeji předseda.

Kďdá valná hromađa svazku obcĺ.rozhodu.ie nadpoloviční většinou hlasů přitomných členů svazku obcĺ,
a to i náhradnĺ valná hromada, s uý|imkou věcĺ, pĺo které zákon nebo stanóvy vyzáou;ĺ vetsinu vysśi.

Ke schválenĺ usnesenĺ valné hromady o:

(a) změně stanov svazku obc!,
(b) schválenĺ povinnosti členti svazku obcí uhradit svazku obcĺ dalšĺ příspěvek nad rámec vkladové

povinnosti přijaté dle článku V. těchto stanov,(c) zruŠeni svazku obci s likvidacĺ a schválení náwhu na rozdělenĺ likvidačnĺho zůstatku,

se vyŽaduje souhlas 100% (slovy: Jednosto pÍocent) hlasů všeďr đenů svazlĺu obcĺ.

V pň9a!ě_ polřeby můŽe valná hromada rozhodovat i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocÍprostbdků sdělovacĺ teďrniky mimo zasedánĺ valné ńromaoý, pokud s tĺm souhlasi všichni členovésvazku obcĺ. Vtakovém připaĺtě se pisemný návrh ĺozhodnúiĺ'pĺeotuoa všem öenům svazku obcí
k vyjáĺlřenĺ s oznáínenĺm lTľ' ľ \ter9. 1ä.;ĺ jedrrcllivĺ členovŁ Ju".iu obcĺ vyjádn 

""ĺi iounu"
s navżeným rozhodnutĺm, pňčemŽ pokud iej ve śtanovené lhůtě newádřĺ, má se źá to, ze nésouňnsĺ.V t9mto případě se hlasujĺcí. Poy+uje źa přĺtomného. Takto pfijré rozhoĺtnutĺ muší oyt uvłeno
v zápise z nejbliŽŠĺho zasedánĺvalné hromady, jinak je neplatné' ý"śte'ou organizačnĺ annośt spojenous rozhodován ĺm mimo zasedánĺ představenstva zajiši uie ákonom svazku.

PŘEDSTAVENswo

Působnost představenstva

Představenstvo je statulámím orgánem svazku obci, řidi ieho činnost a jedná jeho jménem
a zabezpečuje vedenĺ svazku obci včetně řádneho vedenĺ r]četnić1ví svazku obcĺ.

Představenstvo rozhoduje o vŠeďt záleŽitostech svazku obcĺ, pokud ĺejsou obecně závaznými pĺávnĺmi
předpisy nebo stanovam!_vy-hraz9ny do působnosü va-lné hroňady neoó oozoreĺ rady nebo |o[rĺ si ;evalná hromada nevyhradĺ đle článku vli. oost. 7'3. těďrto stanoű anáoo pokud pĺaiomoc iońoonouto dT9 záleŽitosti neby'a_ roz_hodnutÍm pfudstavenstva přenesena ná jrdoseou'pfudstavenstva ĺrebozaměstnance svazku obcĺ. Představenstvo jeďro za ĺok pbdkládá řáäné valné hromadě konané došesti měslď od poslednĺho dne účetriho oĹaooi zprávu o činnosti a ľróśpooaĺení svazku obcĺ a dálepbdkládá valné hĺomadě ke sďlváĺeni řádnou' mimóřádnou, popř. ĺ mezitimnĺ účetnĺ závěĺtu a návrh navypořádánĺ hospodářského výsledku.

Představenstvo je oprávněno pfunést část svých výkonných pravomocĺ na pňedsedu představenstva.

Představenstvo se řĺdĺ zásadami 
-a 

pokyny schváĺenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s_právnĺmi předpisy a stanovami. JejiÓ poiuśenĺ nemá vliv na účinky;eonänĺ aeńĺ óieośiavensLävůeitřetĺm osobám.

Jednánĺ za představenstvo

ý'-eľ'"ľ sva:k-u obcĺ jedná představenstvo, a to tak, Že navenek za něj jedná jménem svazku obcíkaŽdý člen pńedstavenstva samostatně.

Jménem svazku obcĺ podepisuje pbdseda předslavenstva spolu s dalŠĺm členem př,edslavenstva nebopodepisujl spolu dva členové pfudstavenstva tak, Že k vyĺištěnému nebo napsanému názvu svazku obcĺpňpoji svůj podpis.

Pledseda pbdstavenstva rozhoduje o_rozpođových opatňenich dle schválených pravidel pro
přesun Íinančnich prostfudků, a to do částky, tteiou uieĺ lato pľavidla.
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organizace představenstva

Představensfuo se skládá ze tři členů volených a odvolávaných valnotr hromadou. Čbnem
rĺ:ľ]:l9|ľa múŽe být pouze tyziďá osoba, která je primátorem ńJuo starostou člena svazku obcĺ.Ulen predstavenstva nesmí být zároveň členem dozorčĺ ľady.

Funkě-ni.obdobĺ jďnotlivých ělenů představenstva je čtyň roky a opětovná volba člena pňedstavenstvaje moŽná.

Představenstvo zvoli větŠinou hlasů jednoho ze svrých čbnů předsedou.

oĺganizace dozorčí redy

Zasedání pfudstavenstva

Představenstvo zasedá ne.j1!ně jednou v kaŽdém kalendářnĺm čtvrtletĺ roku a svolává jej pfudsedapředstavenstva, pokud sĺolánĺm nepověři jiného člena předslavenstva, ä to pisemnou poíáäŕou, v nĺzwede mĺsto, datum a hodinu konánĺ a pořad zasedání. Pozvánka musĺ byt členr1ni pĺ"óśt"u-dnsw"
doručena nejméně 7 (slovy: Sedm) kabňdłiřrĺch dnů pbd zaseđnĺń.'poŕuo s tĺm sbuniáiĺ uśia,niěl9nové představenstva, lze jeho zasedánĺ svolat e_mailem. l v takovém připadě ńüsi-óozvanuobsahovat výše wedené náleżitosti. Shora stanovené podmínky pro 

"uolanĺ 
iaśedáni ľ"o"Lu"nst""nenĺ.třeba-dodżel vpřipadě, Že stĺm vŠiďrni členov'e pĺeosávenstva vysloví na daném zasedánísouhlas. Pňedseda je povinen svolat zasedáni představänstvá vzoy,_ňozaaa-n o o ńéltány zäenĺpředstavenstva nebo dozorčĺ ĺada.

Jednáni pfudstavenstva se můŽe zúčastnit đen dozoĺĚĺ rady, jesťiŽe o to dozorči rada poŽádá.

Pre3sĘ',eľtvo p schęné se usnášet, je.li na jeho.zasedánĺ přĺtomna větŠina jeho denů. K platnosti
ro-đrcdnutí je nutný souhlas nadpolovičnĺ vétšiny hlas'] všedh aeńď preostaúenstva. Pň hiášóvánĺpňedstavenstva má každý jeho člerr ieden hlas'

o pniběhu zasedánl a 9 . 
ĺozhod1utich pňedstavenslva se pořzuje áps podepsaný předsedoupiedstarĺenstva a zapbovatele1. V záp|su z'jalnáni pfuostavensńá ř,úšĺ Ĺĺt i''đ.,ovitb uvóoňi denovépbdstav€nstva, kteřĺ hlasovali-pĺoli lednotlivým usĺresenĺm pĺeoĺavenstva nebo se zdrŽeli hlasovánĺ.Pokud nenĺ pĺokázáno něco jiného, platĺ,:e newedeni aenoüe ľruso"aĘio pil1erĺ usnesení.

V přĺpadě- polFby může pfudstavenstvo rozhodovat i pĺsemným hlreovánĺm nebo hlasováním pomocĺprostfudků sďllovacĺ techniky mimo_ zasedánĺ pfud$även'fuá' p"k"d ; tim souhtasi všiďlni členovépfudstavenstva. Vtakovém piĺPadě se 
_ 
pisemný nevrn róáoonňĺ pfudhľádá všem členůmpĺ€dstavenstva k vyjádfunĺ s oznámenĺm_!1ůý' ve_tĺere maiĺ ;eonótliví-*nóve pňedstalrenstv" nviaontsvůj souhlas.s navżenfm rozhodnullm,.pľč.'ńł pokud |ei uá śranoreneihitě ÍEvy'ádńl'ä .äi"iä' z"nesouhlasi. V _tomto pfrľ"19i se hlasujĺci povaŽuie zá inomreľro. fákt.o pňjaté rozhodnutĺ musĺ bfluvedeno v ápise z nejbliżšiho zasedáni prěosuvensva,linar ie neplatné. VešŔe.ou oĺgaňĚáčni ciĺlnostspojenou s rozhodovánĺm mimo zasedáni pňedstavenstvjzajištuie ółonom srĺazku.

DozoRčĺ RADA

Postavenĺ dozoľěi rady

lozorč! ĺada, jako kontrolnĺ orgán, dohlĺżĺ na výkon pusobnosti předslavenstva a uskutečňováničinnosti svazku obci.

Dozorčĺ rada:

(9) dohlĺŽĺ na výton působnosti pfudstavenstva,
(b) dohlĺŽĺ na uskutEčňovánÍ činnosti svazku obcl,
{ql pňezkoumává řádnou, mimořädnou, popřĺpadě i mezitímní účetnízávěrku'(d) přezkoumává návrň na rozdělenĺ zisiĺu'nebo r]hradu ztráty;-pňedkládá své vyjádřgnĺ valnéhromaď!,
(e) svolává valnou hromadu, iestliŽe to vyŽadujĺ zájmy svazku obcĺ, a na valné hromadě navĺhujepotňebná opatňenĺ.

E.

xv.

15.ĺ

15.2.

xvt.

16.1 Dozoĺči rada se skládá ze tři členů a volených a odvotávanýcň valnou hmmadou. opětovná volbaje moŽná



16.2.

í6.3.

16.4.

xvil.

17.1.

Členové dozorčí rady jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti.

Funkčni oMobĺ jednotliĘch đenů dozorči rađy je ffi roky a opětovná volba člena dozorčĺ radyje možná.

Zasedáni dozorčí rady

Dozorčĺ ľada se.schŁĺ podle potňeby minimálně jednou ročĺrě. Zasedáni svolává předseda dozoĺčĺ radypísemnou pozvánkou. Zasedánĺ do.1or-č] raoy si koná vsĺole ivazřu ob"i, l"o"ż" oýiíoo.oiei'aoausnesla 
_na svém předchozĺm zasedánĺ jinak.-Poalánka na zasedáni áozórcĺ rady muśi obsaľrovai oouua misto konánĺ a musĺ být doručena členům ĺtoz9ĺči ĺaoy neipozoé;i i-ĺsio"y, séom) onĺ pľeĺkónánimzasedáni d9zoĺči rady. Pokud stĺm scnrhlasĺ všichni đendüe ooiorei_rao_,y, lze jéjĺ."ieoánii"ol"t

e-maiĺem' I vtakovém pňp?gě.však musĺ pozvánka ousaľrovái-vyše'uvedené náležitosti. Shoraslanovené @minky pĺo svoláni zasedáni dożorč! rady neni tĺeua *íoaet v přĺpadě, Že s tĺm uiĺcľ,ničlenové dozo-rči rady vyslovĺ na daném zasedánĺ souirlas' oozoreiiaoa je schopna ĺodlodovat je-lipňlomna většina všech členů do-19fĺ rady. KaŽdý aeń áoióiđ ,ađ-i.'a po"n hlas. Dozorčĺ radaĺozhoduje na základě souhtasu věJŠhy ľrlaśů svýđ đenů' o zaseoáńÍ oozo'ltĺ rady se pon'u;ó .api"podepsaný jejÍm pbdsedou a zapisovatelem. vzápise 
"" 

*"ooíi"r*ovisła ĺneńsiny'el"nu"i"šľiz"
tito o to poŽádail.

V př.'Pa!q potbby může dozorčí rada rozhodovat-i pĺsemným hlasovánĺm nebo hlasoľánĺm pomocíproslbdků sdělovacĺ teÖniky mimo zasedánĺ dozorči bov, pđ'łuo 
'1iň_"óuľ,l""i 

všiďrni ćlenové dozoĺčírady' y takověm_přlpadě se pĺsemný návĺh rozhodnutĺ pÉbiĺaoa 
"š"' čd;ü* d;;,Ěi ;điôääĺ"nĺs oznáĺĺrenim lhůĘ, ve kteĺé majĺ iednotlivĺ čt"ng"ś dozorča Í;dy 

'/'ŕ|áäńr "w; 
souhlas s navrŽenymro-zhodnutim. _niičeĺĺrż Pok9d jej vé stanorreĺÉ rľ'ĺte n""gaáři' 

"Ł 
ä;; ro' že nesąlhl.si. V tomropňp"ťě-_* hlasujici povaŽujela fitomného. Takto pnpľte räiľroońúimusĺ být uvedeno v zápisez nejbliŽšĺho zasedánĺ dozoíči. rady, jinak le.ryołnŁ. vesteňřärganizacnĺ činnost 

"po;á'n*s rozhodováním mimo zasedánĺ oozoreĺ ráoy zajisľujgekonom s"á.iu. -''

zDRoJE pŘĺ.tľlt] svAzKU oBcĺ

Vymezení zđroiů příimů cvezku obcĺ

Zdroje pňjmů svazku obci tvoň zeimäta:

Člen dozorčí rady nesmí být záĺoveň členem představenstva nebo osobou opľávněnou jednat jménem
svazku obci' Členem dozorŁĺ rady můŽe uýt polze ĺrzicła osoua, ńenł ooJľĺ" věku 18 let, která je plněsvéprávná.

vklady členů svazku obcĺ;
pfispěvky členů svazku obci na vypořádáni áráty;
přispévky a dotace đenů srĺazku obcĺ;
přĺspěvky a doüace od stáfu, knajri a obci;
pňjmy z ÍinanČĺlch operacĺ:
Úvěry a půjčky poskytované tbtĺmiosobami;
státni dotačnĺ tituly a gĺanty;
zahranični dotačni tituly a granty;
účelová sdruŽenĺ prostřédků;
přijmy z prodeje majetku;
dary od ĺrzickýď' či právnických osob.

17.2.

D.

xvilr.

ĺ8.1.

18.2.

18.s.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(s)
(h)
(i)

0)
(k)

Svazek obcí je oprávně_n bez jakéhokoli omezenĺ disponoval s majetkem svazku obcĺ, kteý nabyly-ęT"i své činnosti, s rĺý|imkou ňajeť<u, který byl do svaiku oocĺ vlozéń áeĺry svazku obcĺ dle článku V.těďlto stenov.

Finančnĺ majetek svazku obci je veden na anláŠtnĺm úč{u zřizeném u banky.
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21.2.

21.3.

G.
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PRÁVA A PovlNNosTĺ ČLENÜ svAzKÜ oBcĺ
Práva členů svazlu obci

KaŽdý člen svazku obcĺ má práva yyplývajĺ mu ze slianov a obecně zävazných právnich předpisrj,
zejména:

(a) kontroĺovat činnost svazku obcĺ;(b) vykonávat hlasovacĺ práva na vatné hromadě svazku obci, kdy każdý člen svazku májeden hlas;(c) navrhovatzměnustanovsvazkuobcĺ;
(d) ukončit členstvĺ ve svazku obcĺ;(e) navrhovat členy orgánů svazku obci;(0 prostfuđnictvím svých zástupců v oĺgánech svazku se @ílejĺ na řízenĺ a chodu svazku ĺtleustanovení těchto stanov;(s) vyuŽívat majetku svazku obcĺ.

Člensfuĺ ve svazku obci ni.jał'neomezuje členy svazku obcĺ nijak neomezuje právo členů svezku obcĺvstupovat do jiných právnickýďr osob, a to včetńě svazků obcĺ.

Povinnosti členů svazku obcĺ

Každý člen svazku obcí má povĺnnosti vyplývají mu ze stanov a obecně zävazných právnĺch předpisů,
zejména;

(a)
(b)
(c)

(đ)

řádně a včas splatit vklad do svazku obci;
řádně a včas uhradit mimořádný pňspěvek na úhradu z1ráý svazku obcĺ;
aĺeřejnit zptisobem v mistě. a Fs9 _o!vľł!Ým teĺmĺn konáni valné hromady svazku obcí, návrhrozpoč{u svazku obci' návń střednědobéńo rozpoäového výh|edu' scľrválbny roąoeet ;""ri;obci, schválený střednědobý ĺozpoćtový výhled; ĺozpočtová'opatĺe',ĺ, naun závěrečného účtu
:u1.ku .*í " 

schválený zavěrečný ĺeět śvaztu ooä, iaroao ĺ infoňaci, kdo Mđ aďů';i'budou dostupÍlé k nahláínuti;
dodrŽovat stanovy svazku obci.

20.2. V připadě prodleni kteĺéhokoli člena svazku obcĺ s plĺĚnĺm jeho peněŽiýďr závazkú vůči svazku obcije lento povinen uhradit společně s iistiĺrcu závazkü tatě úrói i jr"dlđí;" rĺýši stanorrené nařĺzenimvlády č. 35ĺ/2013 sb.

lle1ove :"=ku podpovĺdaji- za.zävazky svazku obcĺ. pokud se pĺsemně neđohodnou jinak nebo iĺnaknestanovĺ obecně závazné právni předpłśy nebo tyto stanovy.

zPÜsoB RoZDĚLENĺzlsKu A PoDĺL čl.eľÜ NA ÚHRADÉzrRÁwsvlzxu oBcl
Rozdělenĺ zisku a úhnda ztráĘ

V přĺpadě,.že syazek vytvořl svou činností zisk' pak tento zisk se nerozděĺuje mezi členy svazku obcia bude uŽil na úhradu činnosti svazku obcĺ a na'rozvoj jeho ń"j"rxu, óiĺp"o'ne na úhraoý arł švazLuobcí z minulých období.

V přĺpadě' Že. svgzek 
-vytvořĺ 

svou činnosti ztrátu, pak teto ztráta bude hrazena z finančních rezervsv.azk-u. obcí. V'přĺpadě vyčeęánĺ Íinančnĺch rezerv svazku obcĺ bude aráta svJku óu"i-ul'poĺaoan"mimořádným příspěvkem členrj svazku obcĺ.

KaŽdý člen svazku obcí uhradi formou mimořádného přĺspěvku na něj pňpadajicĺ podĺl na árátě svazkuobcĺ nejpozději do devadesáti dnů ode dne rozhodnutĺ;áňah.ń;ďy;'ň"rou bude schválena řádnáúčet1í závěrka svazku obcĺ, ze ktere bude ztĺáta svazku oocĺ vyplyvłlä io na účet svazku obci urLnýsvazkem obcĺ.

ČLEľswĺ vE svAzKU oBcí, PoDtĺľxv pŘlsĺoUPEľĺ A vYsTouPENĺzE svAzKU oBcí
Přistoupení nových členů svazku obci

K rozŠĺbnĺ svazku o dalšĺho č|ena svazku obcĺ je tňeba souhlasu všech členů svazku realizovanéhorozhodnutĺm hlasovánĺm člena svazku obce na valné hromadě, a to po pňedchozĺm schvälenĺzastupitelstvy města každého člena svazku obcĺ.
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xxÜt.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

xxtv.

24.1.

24.2

24.3.

H.

xxv

25.1

25.2.

xxvt.

26.1.

Rozhodovánĺ vaĺné hromady o pňstoupeni dalšĺho člena svazku obcí se děje na základě pĺsemné
Žádosti zájemce o vstup do svazku obcí.

Vystoupení a vy|oučení ze svazku obci

Člen svazku obcĺ může ze. svazku obci vystoupit, a to foÍmou pĺsemné Žáttosti podepsané primátorem
nebo starostou měsla a ňidně doručerÉ'svaz-ku obcĺ. Souaiĺ żádostĺ o vystoupeńĺ ze svazku obcímusí být orĘinál výfis z usnesení zastupitelstva obce, kteĺým zastupitelstvó obé schválí qľstóupenĺ
konkrétnÍho člena svazku obcí ze svazku obcĺ,

Datem zániku členstvĺ ve svazku obcĺ bude v přĺpadě vystoupenĺ člena ze svazku obcĺ dle č{ánku XXlll'odst. 23.1' těďrto slanov postrdnĺ den následujĺóĺtro xaĺenoařr'ího měsice od kalendářrrĺho měsĺce, kdy
byla svazku obcĺ doručena řádná ädost o vystóupenĺ ze svazku obcĺ.

Člen svazku obcí můże být ze svazku obcĺ vyloučen, pokud závaŽným zpúsobem poruŠuje svépovinnosti člena svazku obcí vyplývajĺcĺ z obemě závaznýäh pravnĺch piĹopisii ďnebo täćľ'to śtanou,ačkoli k jejich plněni bý pĺsemně vyzván a na moŽnost vyloučeńĺ byl pĺsemně'upozoměn.

Datem zániku členstvl ve svazku obci bude v případě vyloučenĺ člene ze svazku obcĺ dle článku XXlll.odst. 23.3. tfflto stanov den, kdy byla đenovi svazku o-bcí doĺučeno ĺozhodnutí valne ńńmaoý svazruobcĺ o vylouění člena svazku obcĺ ze svazku obci.

ľlajetkové vypďádáni

Pň vystoupenĺ člena ze svazku se provede následujĺcĺ majetkové vypořádäni:

(a) vlož9l'ý maietek přbv.edený na svazek pii vstupu člena svazku do svazku obcĺ nebo kdykolĺvpo|đějl bude vypořadán tak, Že tento mÍiďek bude členovi svazku obcí vrácen, to s" ňätĺtavloŽených finančnĺďr pĺostředků; zhodnoceni původnĺho majđku đena svazkem obcĺ budesvazkem obci rĺypořádáno v peněziďr, a to v hodnotě sĺanorené znalitym póšuoxem
vypracovanýĺn na obvyklou cenu.

Pň zániku svazku obci se provede následující majetkové vypořádání:

(a) Ńuq9li majetek pňevedený 
-na 

svazek pal vstupu člena svazku do svazku obcĺ nebo kdykolivpozději bude vypořádán tak, Že tento ma1étek buáe đenovi svazku obci vrácen;(b) áodĺrocani původniho ma|etku čłeĺra sväzkeĺn obci bude srazkem oucĺ qľpořaoano v penězĺch,
a to v hodmtě stianovené znaĘckým posudkem vypĺacovaným na obvyklđ'cenu;(c) majetek zĺskaný_svazkem obcí á oouu trvánĺ sväku oocĺ'annost] sŕazku obcĺ'bude vypořádárrdl: ustanovenĺ s ĺ68 a násl. zákona č.89/20'2 Sb. - občanskýzákoník, ve.nénipoloeisĺ.ľ'pňedpisů.

Fyzt_c!é předánĺ pňeváděĺÉho majelku svazkem obci členovi obcĺ, a to ď jiŽ pil vystoupenĺ ze svazkuobcí ěi v připadě zrušenĺ svazku óbcĺ, bude pĺovedero oo rrĺ mesiđ po äń ubnnósrĺ nystoup"nidl"na
svazku obci ze svazku obci, resp' nejpozději łe dni zániku svazku obci'v piĺpadě zrušenĺ'sva*u obcĺ.

KoilTRoLA sVAzKU oBcĺ JEJlcH Čleľy
Kontrola svazku obcĺ členy avazku obcí

Každý člen svazku.obcĺ je.oprávněn dát na svůj náklad přezkoumat hospodařenĺ svazku obcĺ auditorem,pokud nesouhlasĺ s výsledkem přezkoumáńĺ, ktere nechal vyp-ra6nat svazek oucĺ. ýýsiáaetpřezkoumánĺ hospodafuni pak př,edloŽĺ valné hromadě svazku oocĺ Ŕ-proieonanĺ.

KaŽdý člen svazku obci je opĺávněn. po pfudďrozim písemném oznámenĺ provedeném alespoň 30(slovy: Tňcet ) dnů pfudem. pĺostřednbtvĺm'advokáta a Üaĺoveľlo porłlce naľrlĺŽet đo účetnictvi svazkuobcĺ.

Kontľola svazku obcí občany členských obcĺ

o9Ťľ.'oFĺ, které jsou členy svazku obcĺ, jsou oprávněni pĺovádět kontrdu činnosti svazku obcinásledujĺcími způsoby:

(a) Účastí na zasedánĺ valných hromad svazku obcĺ ďnebo pHstavenstva svazku obcĺ;
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xxvt!.

27 1

27.2.

273

(b) 
ľľ:-f:'ľ'pisemných 

návrhŮ na jednáni valné hromady svazku obcí a/nebo představensfua

UKoNCENĺ sVAzKU oBcĺ

Zrušenĺ svazku obcí

Zrušení svazku obcí s likvidaci se řídi ustanovenĺml zákona ć 8gi2o12 Sb' _ občanského zákonĺku've zněni pozdějších předpisů

il:ŕ"* 
obcj se zrušuje, pokud počet jeho členů poklesne pod ĺň ileny, a to kdykoli v době trvánĺ svazku

;Ł1'"Ť "o"' 
zaniká dnem ýmazu svazku obcĺ z registru svazku obci vedeného pŕiďuŠným krajským

V Karlových Varech' dne 18. cervna 2019

J' sPoLEcNÁ A zÁVĚRElNÁ usrlľoveľĺ
xxvlll. Zména stanov

28' Í ' Návrhy na změnu n'ebo đoplněnĺ stanov mohou pisemně podävat členové svazku obcĺ, představenstvo adozorči rada' o těchto návzĺch rozhoduje 
'jarna 

ľ''ol'aoallĺz^.1"ou všeďlny návrhy předkládány
ľ!äľ:iiľ$:m 

předsüavenstva, k jejímu rozhodnutip poľ"Ĺíioo % (slovy: Jednosto procent procenta)

28'2' JestĺrŽe má být na pořađu jednáni valné hroĺnady změna stjanov.svazku obcĺ, musĺ pozvánka alespoňcharakterizovat podstatu navľhovaných změn ď navrn zrĺlen-stanov musĺ být členům svazku obciknahlédnutĺ vsĺdb svazku obcĺ ve lhůtě 30 1ślo"y: in".đ'i'io preo dnem konánĺ přĺsluŠné valnéhromady' Kaźdý člen svazku obci má pavo vyeáoat śi z;slá; tlpie navrľru stanov na svůj náklad a svénebezpeči' Na tato práva budou aenove sua.Ĺu oocĺ upózómenií po*"n"" na valnou hromadu.

28'3' JestliŽe đen svazku.obcí hodlá usatnit na valné hromadě pľďinávľhy k navrhovaným zĺnénám stanov,jejichŽ obsah je weden v poałánce na valnou.hro'"ou, ř ň;ä doruěit pĺsemné zněnĺ svého návrhusvazku obcĺ nejméně pět pracovních dnů přede'dn"' ŕóńánĺ-jil"l,śne valľÉ hromady. Přectstavensfuoje povinno uveřejnit jeho protinávrh se svym .anó"i"iárą"ń"i i" to możné, ne.ińeně tii dny předoznámeným datem konání valné hĺomady.

28'4' Po schválenĺ zĺĺrěn těchto stanov valnou 
-|rr9mą!ou zabezpečĺ představenstvo zpĺacováni novéhoúplného znění stanov svazku obcĺ a předlozí i9 ęnäusnJňřř"]*:*u úbdu' kteý provedl fegistl.acisvazku obcí Změny stanov nabýva1i r:onnośri i" fir, idy äiił' roznooá'""nä ĺiro'"oa, pokudz rozhodnuti vaĺné hromady o zmene itanov nebo .".}ibnä'".plyne, Že nabýva|í Účinnosti později.

Právní poměry svazku obcĺ a řešenĺ sporů

Vznik, prävnĺ poměry a eánik sv.azku obcĺ jakoŽ i 
-všechny 

právnĺ rrztahy vyplývajĺci ze stanova pracowlě právnĺ ijiné vztahy uvnitř svazku oo"i. ue"tně vłanrĺ ňämocenského pojiŠtěnĺ a sociálnĺhozabezpečenĺ zaměstnanď svazku obcĺ, se rĺđ eesxymiooecnJiavänfripnłvnĺmi přeđpłsy
Výkladové ustanovenĺ

Vpřĺpadě' Že některé ustanoveni stanov, ať uŽ'vzhledem k platnému právnímu řádu nebo kjehozměnám' se ukáŽe neplatným, neÚčinným' 
'p"iny' neoo nertárä;;äJ"ii'ltri,'1i""'ä"äÄil'ustanovenĺ stanov touto skutečností ń"ootE"ná Na mĺsto á"Úe"än" Ustanovení nastupuje buďustanovenĺ pňsIuŠného obecně závazneho praňĺľro preopisu, kl";äř;; povahou a úcelem nejbliżšízamýŠlenému účelu stanov nebo nenĹli'taxoueľ'o u'iń;;ání,-;ř,:-"o-ü ,"s"nĺ. jenŽ j€ vběŽnémobchodn ím s$<u obvyklý.
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Kuchař
lng. Ferlĺlová, Mtĺe

člen představenstva


