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STANoVY DoBRovorľĺÉHo SvAzKU oľcÍ
ľĺłnIÁNsxorÁzEŇsxo

(úplné znění)

oľEcľĺÁ usľłNovENÍ

s1
Zákĺ'adni ustanovení

Dobrovolný svazek obcí mikĺoľegionu Maľiánskolázeňsko (dále jen ''Svazek'') byl zaIoŹ'en
podle S 49 a násl. zákona č. t28/ 2000 Sb., o obcích (obecní zÍlzeĺú), v platrrém znění.

s2
Název a sídlo členů svazku obcí

DoLrí Žanđov,

Drmoul,

LázněKyntvaĺt,

Maľiánské Lázně,

Stará Voda,

Tľstěnice,

Tři Sekery,

Yaly,

Velká Hled'sebe,

Vlkovice,

Záđub -Závišín,

IČ: 00 25 39 10, Dolní Žanďov 36,
350 02 Dolní Žanđov
IČ: 00 25 39 28, Plzeńská 237,
353 0l Drmoul
IČ: 00 25 4029, Náměstí Republiky 1,
35491Lázně KynŽvaľt
IČ: 00 25 40 61, Ruská 155,
353 01 Maľiánské Lázně
IČ: 00 57 27 48,Staĺá Voda 88,
353 01 Maľiánské Lázně
IČ: 00 25 4274, Trstěnice 85'
353 01 Trstěnice
IČ: 00 25 43 O4,Tři Sekery 82,
353 01 Tři Sekeľy
IC: 00 57 27 81, V Lukách 21,
353 01 Mariánské Lázné
IČ: 00 57 27 56,P|zeňská32,
353 01 Velká Hleđ'sebe
IČ: 00 57 27 64,Vlkovice 21,
353 01 Maľiánské Lázně
IČ: 00 57 27 72, Záđub 92,
353 01 Mariánské Lázně
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s3
Název, sídlo a předmět činnosti Svazku

1. Název Svazku je Maľiánskolázeňsko
2. Sídlo Svazku: 35473 Tři Sekeľy 157
3' Svazek se zakláđá na dobu neuľčitou.
4. Svazek působí na území členských obcí Svazku.
5. Předseda výkonné rađy Svazku (dále jen "předseda'') má pľávo zŤíđit v místě svého
působení kancelář Svazku'
Tímto ustanovením není dotčeno sídlo Svazku podle $ 2 odst. 2 stanov.
6. Přeđmětem činnosti Svazku je ochrana a Pľosazování společných zájmů členů v ľámci
všestľanného ľozvoje oblasti Mariánskolázeňska (Životrí prostředi územni plánování,
pođpoĺa malého a střednfüo podnikání, bydlení, školství, vyuŽIti volĺrého času, doprava,
fuľistický ruch, péče o památky' infoľmatika, a'j.) zabezpećeni koordinovaného posfupu
čIenů při všestĺanném ĺozvoji oblasti (zejména đosažení optimálnfüo ĺozvoje venkova za
dođľžení principů trvale udržitelného ĺozvoje), soustředění sila pĺostředků při pľosazování
zárĺ:rěr:ů- přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včebrě
zajilśť ov áni příslušných finančních z& o|ů.
Předmětem činnosti Svazku je také ađministľativní podpora obcí při výkonu samostatné
působnosti.
7' Za pÍeđmět činnosti Svazku se považují i takové akce a aktiviĘ, které se neýkají všech
členů. V takovém případě je povinností Svazku đbát, aby jejich výsledky byly v souladu se
zájrny a zárněty Svazku jako celku. Pľo takovéto akce a aktivity může vaLrá hromađa Svazku
(dále jen ,,Yalná hromada") jmenovat odpovědné osoby, vybavit je podpisovým právem a
pověřit je koordinací a účetním a dokladovýrnzabezpečením těchto akcí a aktivit.
8. Svazek je opľávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účasbríky podnikatelské a
nepodnikatelské subjekĘ podle platrých právních norem.
9. Svazek může na základě ,,Smlouvy o zŕĺzeni pověřence" (dále jen Sm]ouva GDPR)
vykonávat funkci pověřence pľo ochĺanu osobních údajů (dále také jen ,,pověřenec") dle
Nařízení Evĺopského paĺlamenfu a Rady EU 201,6/679 ze dne27. đubna 20']'6 o ochraně
Íyzíckých osob v souvislosti se Zpľacováním osobních úđajů a o volném pohybu těchto
údajů. Sm]ouva GDPR seuzaviĺá s kaŽdým subjektem samostabrě.
10. Svazek pľovozuje destinační mŕrnagement na území členských obcí Svazku.

s4
Statut Svazku

1. Svazek je samostatrrou právnickou osobou, kteľá odpovídá veškerým svým majetkem za
nesplnění povinností
2. Člen Svazku (dále jen ''člen'') neručí zazávazky Svazku.

ČrExsľvÍ ł ČrnxsrcÉ ľoľĺĚny

ss
Členswí ve Svazku

1. Členswí ve Svazku je dobrovolné.
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2. Členem se můŽe stát jen obec nebo město (dále jen ,,obec"), kteľé současně souhlasí s cíli
Svazku.

s6
Vznik člensfuí

1. Členství vzn]ká u zakláđajících členů schválením a podepsáním sm]ouvy o vytvoření
Svazku, jejlž.piilohou jsou Ęto stanovy.
2. o přijetí nového člena ľozhoduje Valná hľomada na základě písemné pŤihlášky (povinnou
součástí přihlášky je příslušné usnesení zasfupítelsťva obce o souhlasu se vsfupem obce do
svazku obci jLž vytvořeného).

s7
Zánik členství

1. Členswí ve Svazku zaniká
a. vystoupením člena (^u záklađě usnesení zastupitelstva obce) oznámeným
prokazatelrrě písemně výkonné rađě Svazku (dále jen ,,Výkonná rađa"); členství končí
uplynutím šestiměsíční lhůty, kteľá začínáběŽet prvním dnem měsíce násleđujícfüo po
doručení oznámení o vystoupení výkonné ľađě,
b. neuhľazením členských příspěvků do 6 kalendářních měsíců od termínu jejich
splatnosti,
c. ztr átoĺl pt áv rú osobnosťi člena,
d' vyloučením člena ľozhođnutím Va]rré hľomady při hrubém poľušení stanov (např.
pŕí zcizerÍ majetku Svazku, poškození dobľého jména Svazku, pľotiprávnfüo jeđnání
člena vůči Svazku, apod.)'
e. zľušením Svazku.

2. o vypořá.đár'll majetkového pođílu člena, jehoŽ členství zaniklo, ľozhođuje Valĺrá hľomađa.

s8
Pľáva člena

1. Člen má pľávo:
a. účastrrit Se na činnosti svazku obcí, zűčastňovat se jednání orgánů svazku obcí
prostřednictvím svých zástupců v souladu s těmito stanovami
b. prostřednictvím svých zástupců volit a být volen do všech orgánů Svazku,
c. Ęadřovat se k ľozhodnutím orgánů Svazku, obracet se na ně s návĺhy, podněty,
iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi,
d. podílet se na majetkovém pľospěchu Svazku podle pravidel uľčených ľozhodnutím
Valĺré hĺomady,
e. ľealizovat prostřednictvím akcí a aktivit Svazku své zájrny a zárrréty, pokud jsou v
souladu sezájrny azárn&y Svazku,
f. svobodně vyslovovat své názoty, navľhovat konkréfurí akce a aktiviý Svazku'
předkládat vlastní návthy, podněty, iniciativy, připomínky, dotazy a stíŽnosti a o
projednávaných otázkách diskutovat,
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g.být pľavidelĺrě inÍoľmován o činnosti Svazku, o výsledcích hospodaření a nahlížet
do všech dokladů Svazku,
h. účastnit se akcí, kteľé Svazek pořádá'
i. vystoupitzeSvazkĺ.

2. Pńva čIena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena ľozhodnutím Va]ĺré
hromady.
3. občané členských obcí jsou opľávněni účashrit se jednání Valné fuomady svazku obcí,
nahlíŽet đo zápisů z jeđnáni orgánů svazku obcí, poďávat oĺgánům svazku obcí písemné
návthy, Žádosti a podněty, vyjadřovat se k návrhu ľozpočtu Svazku obcí a k závěľečnému
účfu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně nebo ústně na zasedání
oľgánu Svazku obcí'

se
Povinnosti člena

1. Člen má zapovinnost:
a. vyvíjet aktiviý k dosahování předmětu činnosti Svazku a hájit zájrny Svazku,
b. dodrŽovat stanovy a přípađné další předpisy Svazku,
c. sladbvat své zájrny a zárněry se zájrny a záĺnéry Svazku,
d. pľostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech Svazku,
e. v rámci své působnosti ľealizovaĘ popř' zabezpečĹt, plnění úkolů vyplývajicich z
usnesení Valĺré hľomady,
f. platit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a teľmínu,
g. nakládat s majetkem Svazku pođle rozhodnutí VaLré hromady, chľánit jej a přispívat
k jeho zmnož'ovárú,
h. všestľarurě pľopagovat Svazek.

2. Povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny ľozhodnutím
Valĺré hľomady.

s10
Vztah člena a Svazku

Vzájemné vztahy člena a Svazku, kteľé mají charakteľ pľodeje a koupě, zhotovení díla,
manđáfu, pŕkazĺ, půjčky, výpůjčky a pľonájmu, sevžđy upľavují písemnými smlouvami.

oRGÁNY svAzKU A IEJICH JEDNÁNÍ

s11
orgány Svazku

1. oľgány Svazku jsou Valná hľomada, výkonná rađa, d,ozorčí rada (revizor) a vedoucí
manažeľ.
2. Členové jmenují a odvolávají své zástupce v orgánech Svazku písemně.

s12
Valná hromađa
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1. Valĺrá hĺomada je nejvyšším oľgánem Svazku, v němž rná kaŽđý člen Svazku jednoho
zásfupce. Oprávněnost k zastupování člena ve Valné hľomadě d'olożí zásfupce člena
písemným pověřením. Písemným pověřením je i usnesení o volbě staľosý a místostaľosty.
2. Vatrou hľomadu svolává předseda Výkonné rady minimálrrě dvakľát ľočně nebo poŽádá-
li písemně o svolání alespoň třetina členů.
3. Valĺrá hĺomada rozhocluje o nejdůleŽitějších otázkáchSvazku tiĺn, źe zejména:

a. v přípađě potřeby schvaluje jednací řád,
b. přijímá zák|ađni PľogÍamové dokumený Svazku a kontroĘe jejich plnění,
c. schvaluje jednotlivé akce a aktivity Svazku s případnou spoluúčastí tŤetích osob na
nich,
d. schvaluje zptávu dozotči ľady (ĺevizora),
e. schvaluje roční rozpočet a ĺoční účetní uzávěrku Svazku, rozhoduje o použití
volĺrých finančních pĺosüedků,
g. stanovuje výši' způsob a teľmín úhrady členských příspěvků,
h. ľozhoduje o přijetí nového člena,
i. ĺozhođuje o vyloučení člena
j. ze svých členů volí předsedu výkonné ľady (dále jen,,přeđseda"),
místopředsedu výkonné rady (dále jen ,,místopřeđseda") a člena (popř. členy) výkonné
tađy,
k. volí členy đozorčiľady nebo tevizota,
l. ođvolává přeđseđu, místopředsedu, člena (popř. členy) výkonné rađy ačleny đozorčí
ľady nebo tevizota.
m. rozhođuje o změně stanov Svazku,
n. rozhoduje o splynutí, sloučení, ĺozdělení nebo o zľušení Svazkĺ,
o' rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě splynuĘ sloučení, ĺozdělení nebo
zrušení Svazku,
p. rozhođuje o účasti Svazku v pođnikatelských a nepodnikatelských subjektech a volí
do nich své zásfupce. V přípađě, že v těchto subjektech je Svazek zakladatelem nebo
jeđním ze zakladatelů, nesmí být zástapcem Svazku předseda ani místopředseda
Výkoruré rady.

5. Při hlasování na VaLré hĺomadě rnákażdý zásfupce člena jeden hlas'
6. Valĺrá hĺomada je schopná se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
7. Valná hromada ľozhođuje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, avšak
rozhoduje-li o přijetí nového člena, o vyloučení člena, o vypořádání majetkového podilu
člena, jehož členství zaniklo, o změně stanov, o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zľušení
Svazku, o majetkovém vypořádání v případě splynuĘ sloučenĹ ľozdělení nebo zľušení
Svazku, o volbě a odvolání předseđy, místopředsedy a členů Výkonné rudy a o volbě a
odvolání dozorči ľady (revizora), při schvalování smluv s obcemi jiných státu a
mezinárodními sdruŽeními územních samosprávných celků (S 55 zákona ć.128/2000 Sb., o
obcích)je nubrá alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech členů.
8. Z jeđnáni Valĺré fuomady je pořizován zápis, který kľomě data, místa konání a listiny
přítomných musí obsahovat údaje o skutečném pľogTamu/ přijaých ľozhodnutích s
uvedením případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům pŕogÍamu a námitkách
účasbríků. Kaž:đý zástupce člena má právo na jeden výtisk zápísu.
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9. Není-li Valĺrá hľomada schopna usnášet se, svolá předseda Výkonné rady svazku obcí
náhradní Va]nou hľomađu tak, aby se konala do 15 dnů ode đne, kđy se měla konat valná
hľomada původně svolaná.

s13
Výkonná ľada

1. Výkonná raďa je volena Valĺrou hromadou a je stafutáľním orgánem Svazku, kteľý řídí
činnost Svazku v období mezi konáním Valĺrých hľomad.
2.Kažđý člen má ve Výkonné ľadě svého zástupce.
3. Do působnosti výkonné ľady patří:

a. podávání infoľmací o činnosti Svazku členům a veřejnosti,
b. vedení účetrrictví, evidence a aľchivace veškeĺých písemností Svazku,
c. svolávání Valĺré hľomady, věcné, oľganizační a ađministľatirmí zajištění jejího
pľůběhu,
d. sestavení návľhu ľozpočfu a návrhu ľoční účetrrí ĺzávětky Svazku,
e. zpracování zpráv o činnosti výkonné rady,
Í' ziizovánikomisĹ PoPř. jiných pľacovních a iniciativních skupin,
g' otgaĺizace prací v případě splynutí, sloučení, ĺozđělení nebo zrušení Svazku.
h. jmenuje vedoucfüo manažera.
f. ľozhoduje o nákupu, vyuŽilti a pľodeji majetku; u majetku podléhajícímu zápisu do
veřejného Seznamu inicĘe tyto zápisy a kontľoĘe jejich stav,
g) pľovádí všechny ostatní činnosti, kteľé nejsou výslovně svěřeny do pravomoci
jiných oľgánů Svazku.
h) rozhoduje o oľganizační struktuře apatátu zaměsbranců svazku obcí, stanovuje
Počty zaměsfuranců svazku obcí a jejich profesní zaÍazeni a praviđla pľo jejich odměny
zapráci a funkční potltky.
i) stanovuje rozsah dalších pľáv a povinností výkonné rađy, đozorči tađy, přeđsedy
výkonné rcđy a veđoucfüo manažeľa svazku obcí neupľavených zakladatelskou
smlouvou a těmito stanovami

4. Výkonná raďa se usnáší nađpoloviční většinou hlasů všech členů. Kaźđý člen výkonné
ľady má jeden hlas.
5. Jednání Výkonné rady svolává předseda minimálĺlě jednou za tři měsíce.
6. Předseđa jedná za Svazek navenek jeho jménem; věcně, organizačně a administľativně
zaj1šťuje pruběh jednání Výkonné ruđy, Íidíjeđnání Výkonné rady a Valné hromady, jedná
jménem Svazku se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti' Funkci
přeđseđy může vykonávat po1Jze staľosta, popř.zástupce starosý členské obce Svazku.
7. Místopřeđseda Plĺrí v plném rozsahu funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných
případech na záklađě písemného pověření předsedy. Funkci místopředsedy můŽe
vykonávat pouze staľosta, popř. zástupce staľosĘ členské obce svazku.
8. Jednání Výkonné rađy je veřejné.
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s14
Dozorčí rada (revizoľ)

1. Dozoľčí ľada má tři členy, ze kteľých na své ustavující schůzi volí předsedu dozoľčí ľady.
V přípađě, Že počet členů Svazku je niŽší než devět, đozotči ľada se nevolí a její funkci
zastávátevizor.
2. Dozotči ľada (revizoĺ) má pľávo nahlížet do všech písemností Svazku a účashrit se jednání
zásfupců Svazku se třetíĺni osobami. Ve své pľáci je dozorčí ĺada (ľevizor) pođŕuena
výhľadně Valrré hĺomadě.
3. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena výkonné ľady, staĺosty či
místostaľosý obce, která je členem Svazku, a s funkcí vedoucfüo manaŽera.
4'Dozotčiruđa:

a. kontľoĘe dodĺŽování zakladatelské sm]ouvy a stanov Svazku
b. kontľoluje plĺnění usnesení va]ĺré hľomady a výkonné ľady Svazku
c. kontľoĘe plnění úkolů svěřených rnýkonné ĺađě a jednotlivým členským obcím
va]rrou hromadou a výkonnou radou Svazku v ľámci jim svěřené působnosti
d. kontľoluje plĺrění úkolů právnických osob založ,enýchnebo zŕizených Svazkem
e. pľováđí kontľolu hospođaření právnických osob zaloŽených nebo zÍlzenýďn
Svazkem, pokud to umožňuji zakláđaci đokumenty těchto pĺávnických osob a pokud
tato povinnost není svěřena ve smyslu plabrých pľávních předpisů ji.ý* orgánům
f. pľovádí namátkovou kontľolu hospodaření Svazku, stavu poklađny a běŽného účtu
svazku obcí
g. jednou ročně předkláđá zprávĺ o kontrole
h. pĺojednává závěty z pÍovedených kontľol a navľhuje opatření k odstranění
zjištěných nedostatků, které přeđkláđá výkonné ľadě nebo vaLré hromađě Svazku
i. je oprávněna požadovat po předseđovi výkonné ľady svolání valĺré hromađy Svazku
j. pľojednává stíŽnosti členů

5. Předseda đozorči rady (ľevizoľ) musí být zván na všechna jednání Výkonné ľady a má
právo účasbrit se zasedání Výkonné ĺađy s hlasem poradním.
6. Kontrolní činností đozotči ĺady (ľevizora) nejsou dotčena práva občanů obcí sdružených
ve Svazku (S 52 zákona číslo 128/2000 Sb., v plabrém znění).
7. Členswí v dozoľčí radě či funkce ľevizora vzn7ká dnem zvolení a zaliká uplynutím
funkčního období dozotči ĺady, ođvoláním člena dozoľčí rady valnou hľomađou, rezígnací
člena dozoľčí ľady nebo úmĺtím člena dozorčí ľady.
8. Dozorčí ľađa je schopná usnášení, je-li na jejím jednání přítomna alespoň polovina jejích
členů. Dozorči rađa ľozhoduje většinou hlasů všech svých členů, nestanoví-li tyto stanovy
jinak.

sls
Vedoucí manažeľ

L. Veđoucí ManaŽer vykonává svoji čirurost na záklađě smlouvy o výkonu funkce nebo na
záklađě pracovnfüo poměľu či jiného obdobného poměľu na základě pľacovněprávního
titulu.
2. Vedoucí manažeľ je podřízen předsedovi Výkonné rady
3. Veđoucí manažer má tato práva a povinnosti:
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a. Íidi pľáci jiných zaměstnanců Svazku a uděluje jirn závazné pokyny.
b. jedrrá jménem Svazku v ľozsahu stanoveném těmito stanovami a rozhodnutími
Valĺré hľomady.
c. v rozsahu výslovného pověření se manaŽeľ podílí na plnění úkolů vyplývajících
z usnesení Výkonné rcđy aValĺré hromady
d. ľozhoduje o udělování dovolené a jiných foľem volna sobě a ji'ý* zaměstnancům.
e. ľozhoduje o povolení sluŽebních cest sobě a jiným zaměstrrancům
g. ľozhoduje o nákupu drobného hmotrrého majetku a služeb do částky 5.000,- Kč'
h. má odpovědnost za plĺrění schváleného rozpočfu svazku.
i. sleđuje plrrění ustanovení zakladatelské smlouvy a stanov Svazku a usnesení jeho
jednotlivých oľgánů a navrhuje organizačně technická opatření k jejich realizaci
j. předkládá đozorči ľadě Svazku inÍormace o své činnosti a činnosti Svazku, v ĺozsahu
potřebném k plnění úkolů ďozotčiruđy.

s16
Podepisováni za Svazek

osoby oprávněné podepisovat za Svazek se podepisují tak, że k písemnosti připojí čitelĺrě
své jméno a příjmení, svůj vlasüroľuční podpis a uvedou svou funkci zastávanou ve Svazku.

s77
Způsoby hlasování v oľgánech Svazku

1. Hlasování probíhá obvykle veřejně zďvLt'elĺrnruky (aklamací).
2. Pokud jakýkoliv zástupce člena nebo vedoucí manaŽeľ poźáđaji o tajné hlasování, bude se
hlasovat tajně.
3. V případě hlasování Výkonné ľady je moŽné ve vfiimečných pŤípađech hlasovat peľ-
ľollam (e-mailem).
4. O hlasování per-rollam rozhoduje předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopřeđseda
Výkonné ľady.
5. Vedoucí manažeľ zajisti rozeslání jednoznačně foľmulovaného návĺhu usnesení, a to
formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mai]ové ađresy všech zástupců
členů. V e-mailové zpľávě bude stanovena konečná lhůta pľo zpětné zasléni výsleđku
hlasování.
6. Zástupci členů ve stanovené lhůtě e-mailem sđěli, zđa hlasují pľo návrh, zđrŽeli se
hlasování či hlasují proti návľhu. Hlas zásfupce člena, který se v h]asování peľ ľollam
nevyjádřil, je povaŽován za hlas proti návľhu.
7. Výsledek hlasování je zapsán do zápisu následujícího jednání.

S17a
Zastupování ve Výkonné radě Svazku

1. Pokud je členem Výkonné rađy staľosta obce, může ho v oľgánech Svazku zastupovat
místostaľosta. Pro toto zasfupování není nubré žáđné písemné pověření (plná moc).
2. Pokud člena zastupuje jiná osoba a záľoveň v obci neni zÍizenatad.a, pověřená osoba musí
na jednání svazku předložit plĺrou moc od staľosty či místostarosty obce. Plná moc nemusí
být ověřena.
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3' V případě, Že v obci je zÍizena rada, nominování zásťupctt obcí do oľgánů svazku náLeŹi
podle S 102 odst. 2 písm' b) zákona o obcích do pravomoci ľady obce. Rada obce tak můŽe
pověřit zásfupce obce svým ověřeným usnesením, které předloŽí nominovaný zástupce na
jednání Výkonné ľady.
4. Zasilpováním nesmí být pověřen člen d.ozorči ľady (ĺevizoľ) Svazku.

PRAVIDLA HosPoDAŘENÍ

zdrojerr?tti- svazku
1. Svazek hospodaří se svým majetkem podle plabrých pľávních přeđpisů.
2. Majetek Svazku tvoří členské příspěvky, dotace, majetkové vklady, dary' odkazy, íroky a
výnosy z investic a vlashfüo majetku a aktivit Svazku a výnosy z účasti Svazku na činnosti
podnikatelských a nepodnikatelských subjektu.
3. Zakláđající členové nevkláđají do Svazku źáďný majetek.
4. Zisk z hospođaření Svazku není rozdělován členům, ale je Svazkem pouŽíván k đosažení
předmětu činnosti Svazku. o jiném způsobu využ1tizisku rozhoduje Valná hĺomada.
5. Na úhľadě.-ztľáĘ zhospodaření Svazku se podílejí členové způsobem schváleným Valnou
hĺomađou. Člen, kteľému zaniklo členství ve Svazku, odpovíđa i nadále 'pol'' s členy
Svazku za závazky Svazku, kteľé vznikly v đobě jeho členství ve Svazku.
6. Svazek je pľávnickou osobou, majetek svazku je ve vlastrrictví svazku. Tím není đotčeno
pľávo na vypořádací podíl, pokud člen vystoupí nebo je vyloučen.
7. Zástupci členů mají právo nahlížet đo účetnictví Svazku a mají právo vyžáđat si kopie
veškeľých đokladů souvisejících s hospodařením Svazku.

sle
Členské příspěvky

Yýšl, zpisob a termín úhĺady členských příspěvků schvaluje Valná hľomada.

s20
Správa finančních pľostřeđků

1. Spľavovat finanční pľostředky a manipulovat s nimi je oprávněna Výkonná ruđa a ji
jmenovitě písemně pověřené osoby.
2. K bezhotovosbrímu sýku se stranami zÍizuje Svazek účet u peněžního ústavu s
podpisovým pľávem předseđy, místopředseđy a člena výkonné rađy. PÍkazy k finančním
opeľacím podepisují vždy dvě k tomu oprávněné osoby. Při bankovním styku podepisuje
příslušné dokumenty přeđseda. Za rcgssffaci podpisových pľáv a jejich případné změny
odpovíđá předseda.
3. V souladu s předmětem své činnosti je Svazek oprávněn přijímat svým jménem finanční
pľostřeđky, manipulovat s nirni a odpovíđat za jejich ĺžtniv případě, že jsou určeny na akce
nebo aktiviĘ, kteľé se z objektivních důvođů neýkají všech členů. Pokud jđe o finanční
pľostředky podléhající zvláštrímu reŽimu správy (např. podle zákona o ľozpočtových
praviđlech, apod.)' vede o nich Svazek samostabĺý účet, k němuž zÍinlje pođpisové právo
pověřených osob.

s21
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Účetnicwí a daňová agenda

1. Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Útetrĺ'', obdobím je kalendářní ľok. Pľvním
účetním obdobím je část ľoku ođe dne ĺegistľace Svazku příslušným úřadem do 31. 12.
uvedeného ľoku, posleđním účetním obđobím je část ľoku od 1'. 1. đo đata zániku Svazku.
Svazek vede účetnictví podle platrrých právních předpisů.
2. Za účetnlctví Svazku odpovídá předseda, popř. jiný pověřený člen Výkonné ľady' který je
oprávněn zaďat veđení účetnictví na náklady Svazku ođbomě způsobilé fyzické nebo
pľávnické osobě. Tím se však nezbavuje odpovědnosti vůči Svazku.
3. Součástí účetnictví podle $ 19 odstavce 2 těchto stanov je téŽ inventaľizace majetku a
závazki Svazku, účetrí uzávětka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace
účetních dokladů a písemností.
4. PÍi zániku Svazku v pľůběhu účetnfüo období je předseda, popř. jiný pověřený člen
Výkonné rađy, odpovědný za provedení mimořáđné účetrí závěrky a rnimořádné
inventaľizace majetku a závazki Svazku.
5. Za agendu daně z pÍijrni Svazku a za pŤipađné další daňové agenđy související s činností
Svazku odpovídá předseda, popř. jiný pověřený člen Výkonné rady. Ten také podepisuje
veškeľá daňová pŕiznánia daňové písemnosti.
6. Zptacováni pÍiznáni k dani z pŤíjrni Svazku a pŤípadných dalších daní můŽe předseda,
popř. jiný pověřený člen Výkonné tađy, zađat na náklady Svazku ođbomě způsobilé Íyzícké
nebo právnické osobě. Tím se však nezbavuje ođpovědnosti vůči Svazku.
7. Svazekje povinen zajistit přezkoumání svého hospodaření v souladu s platnými právními
předpisy' Za zajilštěni přezkoumání hospodaření Svazku ođpovídá přeđseđa, popř. jiný
pověřený člen Výkonné nđy.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK svAzKU

s22
Zrluśeni Svazku

1. Svazek je zrušen na základě usnesení Valné hĺomady a to đnem uvedeným v usnesení
nebo dnem, kdy bylo toto usnesení přijato. Zľušení můŽe být pľoveđeno bez likvidace nebo s
likvidací'
2. Pŕi zrušení Svazku s likvidací vytvoří Svazek nezbytné pođmínky pľo činnost likvidátoľa.
Náklady na činnost likviđátora jdou k tĺżiSvazkĺ.

s23
Zánik Svazku

Svazek zariká dnem ýrnazu z rejstříku příslušného úřadu. Návľh na výrnaz Svazku z
ĺejstříku svazků obcí podává jménem Svazku předseda Výkonné ľady nebo likvidátoľ.
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zvĺĚNv STANov

s24
Změny stanov

1' Stanovy Svazku lze změnit a cioplňovat jen na záklaďě ľozhodnutí Valné hromady.
2. Návľh na změnu nebo dopbrění stanov můŽe podat kterýkoliv člen pľostřednictvím svého
zásfupce a ťo výhľađně písemnou foľmou na adľesu Svazku.
3. Zĺľrěny nebo doplnění stanov jsou pľováděny pořadově číslovanými písemnými dođatky
(s uvedením data nabytí účinnosti), kteľé ťvoří nedílnou součást stanov. Za jej:lcin evidenci a
předání zásťupcům členů Svazku oclpovíc1á přeđseda, poPř' jiný pověřený člen Výkonné
ľady'
4. Po změně nebo doplĺrění stanov předá předseda, PoPř' jiný pověřený člen Výkonné rađy,
do 1'5 kalendářních dnů od schváIení dodatku jedno jeho vyhotovení příslušnému úřađu a
kaŽdému zásfupci člena.

PŘECHoDľrĺÁ ł zÁvĚnľČNÁ UsTANovENÍ

s2s
Přechođná ustanovení

1) Přeđsecla, popř. jiný pověřený člen Výkonné rađy, zajisľí předání jeđnoho r,yhotovení
stanov do 15 dnů ode đne schválení zakládajícími člerry příslušlrému úřadu jako písemnosti
související s registľací Svazku.

s26
Závěreěná ustanovení

Stanovy v tomto znění byly schváleny na ustavující schůzi Svazku zásfupci zak|áđajicích
členů đne 26. 11. 2003, nabývaji plabrosti dnem schválení, účinnosti dnem jejich předání
příslušnému úřadu.
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Toto znění Stanov obsahuje i dodatek č. 1 o změně stanov đ. s. o. Maľiánskolázeňsko, kteĺý
byl schválen Valĺrou hľomadou na jejím jednání dne 25. 6' 2009 usnesením č. 4' a dodatek
č. 2., který byl schválen dne 21. 12. 2009 usnesením č. 5' Ztněna sídla svazku pľoběhla
1' 1.2011' Dále dne 1'.3' 20"12 byl schválen dodatek č. 3. Přidána možnost tajného hlasování
a hlasování peľ ĺollam na výkonné ľadě.
Dále dne 24.']'0. 2013 byl schválen dođatek č' 4 - doplněn S 25 o: Po dobu ĺealizace projekfu
,,Systémová pođpoľa tozvoje meziobecní spolupľáce v ČR v ĺámci ú'zemisprávních obvodů
obcí s ľozšířenou působností" , Íe8' číslo pľojektĺ: CZ.1.O4/4.1'00/B8.00001 je funkce Veđoucí
manaŽeľ shodná s funkcí Kooľdinátor meziobecní spolupľáce.
Dne 13. 8.201'4 byl schválen dodatek č. 5, kteľý upľavuje stanovy đle poslední novely zákona
o obcích a dále upravuje pravomoci mezi Výkonnou ľadou a Valnou hľomađou Svazku.
V dodatku by|y zohledněny připomínky SMo Čn (v ľámci pľojekfu
Cz.1.04 / 4.1.00/ B8. 00001) a pľacovníků Kaľlovarského kľaj e.
Dne 29. 2. 20']'6 byl schválen dođatek č. 6. s platností a účinností od 1. 3. 2016, kterým
do stanov byla přiđána obec Záďub - Závišin, lhůta pĺo zánik člensťví byla pľodloužena
ze dvou na šest měsíců. Dále bylo vypuštěno přechodné ustanovení ťýkajicí se ukončeného
projektu C2.1.04 / 4.1.00/ 88.00001
Dne 19. 4. 2017 byl schválen dodatek č. 7 s platností a účinností od 19' 4. 2017, kteľým
do stanov bylo přiđáno Město Maľiánské Lázné a vypuštěno slovo ,,venkovských" obcí
vzhledem k přijetí Města Maľiánské Lázně.
Dne 4. 4. 2018 byl schváleno dodatek č. 8. s platrrostí a účinností ođ 4. 4.2018, kteľým do
stanov byla doplĺrěna problematika GDPR.
Dne 16. 8. 2018 byl schváleno dodatek č. 9. s platností a účinností od 16. 8' 201'8, kterým do
stanov byla đoplněna pľoblematika destinačnfüo managemenfu .




