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STANOVY
dobľovolného svazku obcí

( Schvátené na řódném 26. zasedóní Vatné hromady ĺĺsozČ dne ] 7. čeryna 2004 v Chodově,
sdodątkemč.1, č'2, č.3' č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.]0, č. ]I ač. 12)

Pľeambule.
Dobrovolný svazek obci ĺazvaný,, Vodohospodářské sdružení obci západních Čech", jehož

základním posláním je zásobování členů svazku vodou a odvádění a čištění odpadních vod, vznikl na
základé zakladatelské smlouvy ze dne 9.2.1993 a Stanov zaregistrovaných okresním úřadem
vKarlorr'ých Varech dne 9.2.1993 pod pořadovým ěíslem lll9g3,jako ,,Vodohospodářské sdľužení
obcí Karlovarska" ( VSOK )'

Svazek obcíje pľávnickou osobou vytvořený dle $ 49 _ 5I zźlkona o obcích ě. 128/2000 Sb.
Členem svazku jsou jen obce' vy'jmenované v ěl.I. těchto Stanov; jiné osoby než obce ělenem svazku
bý nemohou.

Změna názvl ,'Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska" na ',Vodohospodářské
sdružení obcí západních Čech" byla na zźkladějeho rozšířeni a zźlkona č)' 128ĺŻ000 Sb', schválena
Valnou hromadou VSOK dne 8. prosince 2000 s úěinností od 1. ledna 2001.

Článek I.
Název a sídlo svazku obcí.

1. Název dobrovolného svazku obcí je: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech,
dále jen,,svazek obcí" nebo,,VsoZČ"'

2. Sídlem svazku obcí jsou:KarlovyVary_Doubí, Studentská 3Ż8|64,PSC 360 07'
3. Členy svazku jsou obce se sídly tamtéž: Abertamy, Andělslcĺ Hoľa, Bečov nad Teplou,

Benešovice, Bezdružĺce, Blatnice, Bochov, Boľ, Božičany, Boží I)ar, BľažecrBŕezová,, Bublava,
Cebiv, Ctiboř, čá.tko", čichalov, Dalovice, Děpoltovĺce, Doupovské Hradiště, Eľpužice, Ęájek,
Halže, Hoľní Slavkov, Hoľní Blatná, Hory, Hľoznětín, Chodov, Chodová Planá, Chodský Ujezd'
Chyše, Jáchymov, Jenišov, Kaľlovy V".y, Kladruby, Kokašice, Kolová, Konstantinovy Lázně,
Kovářská, Kľásné Udolí, Kľásný Les, Kryštofovy Hamry, Křivoklát, Kyselka, Lestkov, Lišany'
Lom u Tachova, Loučná pod Klínovcem, Lužná, Meľklín, Mezholezy, Měděnec, Městečko'
Milíře, Míľová, Nová Role, Nová Ves, Nové Hamry, oboľa, ošelín, Otľočín, ostľov, ostrov u
Bezdľužĺc, otovice, Peľnink, Pila, Prameny, Přimda, Pšov, PustověĘ, Rozvadov, Sadov,
Stanovice, Staré Sedlĺště, Staré Sedlo, Stľáž, Stľáž nad Ohří, Stľužná, Stříbľo, Studánka, Štědľá,
Svojšín, Tachov, Tatrovice, Teplá, Teplička, Tisová, Toužĺm, Úfuina, Valeč, VejprĘ, Velichov,
Veľušičky, Vojkovice, Vrbice, Zadní Chodov, Zhoŕ aŽlutice.

4. Svazek obcí má podílníĘ s právem hospodářského užívání majetku nadobecního
charakteru, a to obec Vintířov a SVS Teplice, kde VSOZČ zajišťuje jednotnou spľávu majetku aÍízení
pľovozu ve smyslu ěl.II. těchto Stanov. obecní infrastruktuľu podílníků ve smyslu ěl.II. nespravuje.

5. VSOZC může přijmoutza vkladatele jiné dobrovolné svazky obcí a právnické osoby ve
kteých má VSOZČ majetkoqý podíl, které se ztotoŽní s posláním VSOZČ a vloźí svůj
vodohospodářsĘ infľastrukturní a pľovozní majetek do VSoZČ kjeho hospodářskému využití.
Vkladatelé mají stejná prźwa a povinnosti jako ělenové kľomě práva hlasovacího.

6. Vkladateli majetku jsou Svazek obcí Vejprtska, Vodárenské sdružení obcí Halže a
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s'.

Článek II.
Účel a předmět činnosti svazku.

Účelem zŕízenivsozČ je zejména:
jednotná správa a Íizęní obecních vodovodů a kana|izací, skupinových vodovodů a

kanalizací a dalších společných č,ástí z majetku obcí a vkladatelů, kteľé slouží vyrobě a ľozvodu vody'
k odvodu a likvidaci odpadních vod na pľincipu investiění a cenové solidaľity ělenů VSOZČ ve
smyslu zákona o obcích ě.1Ż8 / 2000 Sb.
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* sdľużoväni mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí v případě překonávání
následků havárií a živelných pohrom' poškozujících či ohrožujících zásobování pitnou vodou a odvod
odpadních vod jednotliqých ělenů,

* sdrużováni finaněních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při
ziskźlvźní dotací a subvencí pro budováni a rozvoj spoleěných vodohospodářsĘch zaŕizeni,

* vytvoření a obhospodařování spoleěného Fondu ľozvoje pro realizaci rozsáhlejších
akcí, spojených s rozvojem, obnovou a rekonstľukcemi zaŕízeĺi pľo zásobování pitnou vodou a odvod
odpadních vod v ělenských městech a obcích,

* spoleěné zpracování, předkládání a schvalování ľegionální koncepce rozvoje,
obnovy, ľekonstľukce společných vodovodních a kanalizaěnich zařízeni k zabezpeéení dodávĘ
kvalitní pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod v rozsahu česĘch a evropských
standardů,

* ľacionální využívání zdrojů vody a ěinností' souvisejících s vodohospodářskými
funkcemi složek příľodního pľostředí regionu,

* koordinace pľvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zťrěastněných měst a
obcí, souvisejících s dodávkami pitné vody a odvodem odpadních vod věetně koncepce ceny vodného
a stočného,

* spoleěná ekologická politika zúčastněných měst a obcí v oblasti vytváření, ukládání,
zneškodňování, přepravě a likvidaci vodárensĘch a čistírensĘch kalů,

* zajištění plynulé dodávky pitné vody v dostateěném množství a kvalitě podílníkům
na nadobecním majetku VSOZČ.

Článek III.
PodmínĘ členství, vznik a zánik členství.

l. členswí ve VSOZč je otevřeno všem městům a obcím, které vloží do VSoZČ
k hospodářskému využití svůj vy'jmenovaný infrastrukturní majetek, kteý svazek bude využívat ve
vztahu ke svému předmětu činnosti, kteľé se ztotožni s posláním VSOZČ a přistoupí k podmínkám
těchto Stanov. Za vklad se pokládá také převod obecního a nadobecního infrastruktuľního majetku z
FNMČRkedni 1.11. 1993 doVSOKvesmyslu privatizaěníhoprojektu č,.2|415,č,j.3601468193.

2. Majetek VSOZČ tvoří:
ď infrastrukturní majetek nadobecní - vyčleněný z majetku Vodovodů a kanalizací s.p.

Kaľlovy Vary (dále jen VAK s'p.) a vlożený státem do VSoKu,
b/ infrastrukturní majetek nadobecní - veškeý nově vybudovaný infrastruktumí majetek'

postavený z pľostředků VSOZč' pro kteý bylo členem svazku zÍízeno zpoplatněné věcné břemeno _
služebnost zemního vedení ve prospěch VsoZČ,

c/ infrastrukturní majetek obecní - vyčleněný z majetku VAK s.p. a vloźený státem do
VSOKu,

d/ infľastrukturní majetek obecní, vložený jednotliqými obcemi do VSOK resp. VSOZČ,
e/ infrastrukturní majetek nadobecní vložený jednotlivými svazky obcí do VSOZC,
f/ nově vybudovaný majetek VSOZČ, postavený z pľostředků VSOZČ, ěleněný na obecní

a nadobecní.
3' Zänik svazku i ělenství jednotliqých ělenů jsou řešeny v ělánku VII. a článku IX.

odstavce l. a 2. těchto Stanov.

Článek IV.
Pľáva a povinnosti členů.

1. Členství je vánáno na vloŽení vyjmenovaného infrastrukturního majetku člena do
hospodaření svazku obcí ve smyslu a za účelem jeho hospodářského vyllžiti. Členové a jejich zástupci
mají právo bý voleni do všech oľgánů vSoZČ. Všichni členové VSOZČ mají právo b;it informováni
o činnosti, předkládat návrhy k ěinnosti a vyslovovat se ke všem otázkźlm ěinnosti svazku a zričastnit
se kontroly hospodaření a kontroly plnění schváleného ľozpočtu svazku obcí.

2. Povinností členůje podílet se na nákladech ěinnosti svazku v rozsahu a v době schválené
svazkem naręa|izaci záměľů. Výše nákladů bude řešena samostatným ľozpoětem.

3. Kaźdý člen má právo účasti na Valné VsoZČ, nebo pověřit jiného člena VSOZČ
zastupováním. Toto zastupování musí bý prokázáno plnou mocí'
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4. Povinností ělena je konzultovat náměty rozvoje vodohospodářské infľastľuktury v obci s
VsoZČ za účelem sjednocení používaných technologií a zvyklosti ve svazku s cílem dosáhnout
sníŽení investiěních a provozních nákladů vodohospodářské infrastruktury obcí.

5. Povinností ělena je podporovat princip investiční a cenové solidarity všech členů VSOZČ.
6. Členové svazku zabezpečují ochľanu vodovodních řadů akana|izaěních stok včetně

souvisících objektů obecního i nadobecního majetku při prodeji svých pozemků, na nichŽ
nebo pod nimiŽ jsou uvedená vodní díla uložena, vkladem věcného břemene s povinností
strpět přístup za účelem jejich obsluhy a údrŽby pľo pľovozovate|e vodovodu a kanalizace pľo
veřejnou potřebu, přístup neomezovat a pozemek nezastavět u Katastľálního úřadu.

7. Za űéelem kontroly se může każdý občan členských obcí a měst seznámit s návľhy
rozpočtů, návrĘ ĺozpočtoých opatření a návrhy závěreóných úětů v sídle svazku a na internetoqých
stľánkách VSOZČ a ve stanoveném termínu podat připomínĘ k těmto návrhům.

8. Za úěelem kontľoly mají finanční výbory a kontľolní vybory člensĘch obcí a měst právo
nahlíźet do všech písemností souvisejících s veškeľou ěinností VSOZČ a podávat návrhy na odstranění
zj ištěných nedostatků.

Článek v.
oľgány vsozč, způsob jejich ustanovování a jejich působnost.

Valná hľomada je nejvyšším oľgánem svazku, všichni ělenové mají právo zričastnit
se jeho jednání. Do působnosti Valné hľomady patří:

ď schvalování azměna Stanov,
b/ volba a odvolání ělenů Rady, členů kontrolního qýboru' členů finančního qýboru a

členů investičních komisí,
cl schválení závěreěného úětu svazku, úěetní zźnérĘ svazku a rozhodnutí o rozdělení

qýnosů l zisku /,

d/ rozhodnutí o zrušení dobrovolného svazku obcí,
e/ projednání a schválení všeobecnýchzásad obchodní politiky,
fl zÍizováni fondů svazku a stanoveníjejich tvorby a čerpání,

ý schválení celkového objemu investic v následujícím roce,
h/ rozhodnutí o dalších otázkách, kteľé si vyhľadí /např. spojení s jiným subjektem/,
ch/ ľozhodnutí o zqýšení nebo snížení jmění, s qýjimkou vkladů majetku stávajících členů

a darů cizích investorů,
i/ přijímání dalších členů,
j/ schválení a vyhlášeníjednotné ceny vodného a stočného pro ěleny VSOZČ a ceny

vody předané,
lď schválęní smlouvy o nájmu a provozování majetku uvedeného v ěl.VI.' odst. 1 nębo

jeho ěásti v případě, że tato smlouva představuje zákonnou výjimku z aplikace
pravidel o zadźxźni veřejných zakázek.

2. Kaž:dý člen svazku pověřuje na Valnou hromadu jednoho zástupce s hlasem rozhodujícím
a má právo určit jednoho zástupce s hlasem poradním' Rozhodnutí Valné hromady jsou platná jejich
schválením nadpoloviční většinou přítomných členů.

3. Rádná Valná hromada se svolává min. jednou ľočně. Vždy po ověření roční űěetní
ztlvěrĘ auditorem nejpozději do Ż0.6. následujícího roku.

4. Valnou hromadu svolává Rada VSOZČ'
5. Rada je povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu:

al poźádá - li o to nejméně l/3 ělenů,
b/ jestliže zjisti'źe svazek je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti,
c/ jestliŽe to vyŽadují zźlmy svazku.

6. Zasedání Valné hľomady se svolává pozvánkou, zaslanou všem ělenům. Pozvánka musí
obsahovat:

- místo, datum a hodinu zasedání Valné hromady,
- oznaéeni, zda se jedná o řádné ěi mimořádné zasedáni Valné hľomady'
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- pořad jednání s jmenoviým uvedením navrhovaného snížení jmění nebo odprodeje ma-
jetku VSOZČ.

7. Valná hľomada je usnášeníschopná' je-li přítomno alespoň 30% ělenů. Valná hromada
rozhoduje nadpoloviění většinou hlasů přítomných členů, pokud se pro některé otäzky nestanovíjinak.
o pruběhu zasedání Valné hromady se pořizuje zźlpis, kteý podpisuje předseda a jeden
z místopředsedů' zvolení ověřovatelé a zapisovatel. Zápis musí byt pořízen do 10 dnů po skoněení
zasedání. V zápise se vŽdy uvede počet přítomných ělenů svazku' šchvĺleny pořad zasedání, pruběh a
ýsledek hlasování a přijĘ usnesení.

8. Rada VSOZC:
al Rada je statutarním orgánem svazku a jedná jeho jménem způsobem v těchto

Stanovách uvedeným'
bl Rada je dvacetitříčlenný oľgán, členové Rady jsou voleni s respektováním územní

působnosti VSOZČ. Volí ji Valná hromada na dobu 4 let na-první Valné hľomadě po komunálních
volbách, svolané do dvou měsíců po volbách' Volební období člena Rady však koněí ażtehdy,je-li na
jeho místo zvolen nov'ý ělen. Tím není dotčeno pľávo ělena Rady na odstoupení z funkce.

c/ Rada rozhoduje o zźieźitostęch svazku, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti Valné
hromady.

dl Yalnáhromada může omezit pľávo Rady jednatjménem vSoZČ.
e/ Rada volí ze sqých ělenů předsedu a dva místopředsedy'
f/ Jedním místopředsedou Rady je zástupce Statutárního města Karlovy Vary, pokud není

předsedou.

ý Předseda nebo jím pověřený místopředseda Rady řídí běžnou ěinnost svazku a je v
naléhaých případech oprávněn činit opatření, která jinak přísluší Radě. Tato opatření musí předseda
předložit Radě na jejím nejbližším zasedáni kę schválení. Předseda plní úlohu statutárního orgánu vůěi
třetím osobám' zastupuje svazek navenek. Příkary bance nebo jinému peněŽnímu ústavu podepisuje
předseda spolu s jedním místopředsedou nebo dva místopředsedové. Rada může pověřit
podepisováním další osoby s vyýěením rozsahu oprávnění podepisovat zaYSoZČ.

9. Způsob jednání Rady VSoZČ:
al Zasedání Rady se konají podle potřeby' nejméně však 2x roěně.
b/ o pľůběhu zasędání Rady a jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, podepsané

předsedou, jedním z místopředsedů a zapisovatelem' Zápis musí bý pořízen do 7 dnů od jednání
Rady' V zápise se vždy uvede poěet přítomných členů Rady, schválený pořad jednání' průběh a
výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis z jednání Rady se zasílá všem ělenům svazku.

c/ Rada mriže na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedáni a to písemným
hlasováním nebo s použitím telefaxu, pokud s tím budou souhlasit všichni členové Rady.

dl Z dalších úkolů přísluší Radě VSOZČ:
- vést účetnictví svazku,
- předkládat Valné hľomadě ke schváleni závérećný úěet svazku,
- vyhotovovat do deseti dnů zápis o Valné hromadě,
- uľčovat počet pľacovníků sekretariátu svazku a stanovit zásady jejich odměňování,

vykonávat jménem svazku zaměstnavatelská prtĺva a povinnosti podle pracovně
právních předpisů

- rozhodovat o posĘrtnutí a přijetí úvěru,
- vykonávat prttva a povinnosti' dané pľávními předpisy vedoucímu organizace,
- zŕidit podle potřeby jako své poľadní oľgány komise / napí. cenová a investiční / bez

ľozhodovací pravomoci,
- rozhodovat o přijetí podpor a dotací a jejich směrování,
- rozhodovat o naplnění Valnou hĺomadou schválených investic jmenoviými akcemi.

10' Členové Rady VSozČ jsou povinni vykonávat svou působno't . nálěžitou pééi a
zachovtxat mlěenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazenítřetím osobám by
mohlo způsobit svazku škodu.

1 1. Finanční výboľ :
ď Finanční ýboľ je tříčlenný. Předsedou výboru může bý zvolen jen člen zastupitelstva

ělenské obce a města. Přędsedou qýboľu nesmí bý předseda nebo místopředseda VSOZČ.
b/ Finanění výbor
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- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředĘ VSOZČ,
- jednou roěně předk|ádázprävuo své ěinnosti Radě VSOZČ,
- plní další úkoly, jimiž jej pověří Rada VSOZČ'

c/ Předseda r4ýboru zastupuje VsoZČ při projednání zprtlvy o výsledku přezkoumání
hospodaření VSOZČ auditorem.

12. Kontľolní výboľ
ď Kontľolní qýboľ je tříělenný. Předsedou qýboru může b1ýt zvolen jen člen

zastupitelstva ělenské obce a města. Předsedou ýboru nesmí bý předseda nebo místopředseda
VSOZC.

b/ Kontrolní výbor
- kontľoluje plnění usnesęní Valné hromady a Rady VSOZČ'
- kontľoluje ěinnost sekľetariátu VSOZČ,
- jednou roěně předkládá zptálvu o své ěinnosti Radě vSoZČ'

- plní další úkoly, jimiž jej pověří Rada VSOZČ.
13. Investĺční komise:

ď Ustanovují se dvě investiční komise s územní působností pľo členy svazku
z Plzeňského kľaje a pľo členy svazku z Karlovarského, Středoěeského a Ústeckého kľaje. obě
investiční komise navrhují roění plán investic VSOZČ umísťované do příslušného kraje na další ľok a
střednědobý plán investic na delší období a předkládají jej k projednání Radě VSoZČ a následně ke
schválení Valné hromadě VSOZČ'

b/ Investice VSOZč umísťované do Plzeňského kľaje navrhuje investiční komise
složená ze tÍi zástupců obcí uvedeného kraje, tří pracovníků VAK Kaľlovy Vary a.s. a jednoho
pracovníka sekľetariátu VSOZČ.

c/ Investice VSOZČ umísťované do Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kľaje
navľhuje investiční komise složená ze zástupců ětyř obcí uvedených kľajů, z toho jeden za město
Karlovy Yary,tŕí pľacovníků VAK Karlovy Vary a.s. ajednoho pracovníka sekľetariátu vSoZČ.

Článek VI.
Majetek vsozč, podíly / vklady / členů, zásady hospodaření.

l. Majetek svazku tvoří soubor hmotných, jakoźi osobních a nehmotných složek podnikání
a vkladů ělenů, které slouží úěelu podnikání svazku. VsoZČ jako podnik je věc hromadná.

2. VSOZČ jako.dobrovolný svazek obcí spľavuje majeiek obci, kteq7 mu byl ěleny svazku
svěřen do správy' vŠozČ jedná ve vztahu ke třetí^m osobeďjako vlastník veřejných vodovodů a
kanalizaci, svěřených mu do správy jeho členy, ve smyslu zákona č). 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro veřejnou potřebu. U majetku ve smyslu ěl. n. bodu 2 odst' c/, dl, el, je ke změně
vlastnicĘých vztahů nutný souhlas obce ve smyslu zákonač,.Ż50 /Ż000 sb., s 38, odst.2. obchodní
ztwazkovévztahy a jinévztahy s podnikáním souvisící, se řídí obchodním zákoníkem.

3. Podíly jednotliých členů woří základní vklady flnančních a majetkových prostředků
obcí, zvětšené či zmenšené o odpisy a investice obecního infľastrukturního majetku.

4. Zź,kladní vklady nových členů mohou b;ýt složeny se souhlasem 3l5 většiny členů svazku
přítomných na Valné hľomadě.

5. Snížení základního vkladu infrastrukturního obecního majetku nemovitého charakteru
prodejem ĺa űzemí obce podléhá pÍedchozímu schválení zastupitelstvem obce. Snížení prodejem
infrastrukturního nadobecního majetku podléhá schválení Valnou hromadou VSOZČ se souhlasem
3/5 většiny ělenů, přítomných na Valné hľomadě.

6. Clenové VSOZC ruěi za ztxazky ve výši sqých majetkových vkladů, popřípadě v ľozsahu
a způsobem, stanoveným těmito Stanovami.

7. Činnost VSozČ je hľazęnaz prostředků rozpočtu svazku'
8. Příjmy VSOZČ jsou tvořeny:

- výnosem z nájemních či koncesních smluv s provozními organizacemi,
- sankcemi a poplatĘ, vypl;ývající z podmínek smluv koncesovaných spoleěností,
- účeloqými subvencemi a dotacemi, posĘrtovanými VSOZČ,
- půjěkami,
- částkami za spoluúčast a podílnictví budoucích odběľatelů VSOZČ, stanoveném Radou,
- dosaŽeným ziskem z podnikatelské činnostiVsoZČ,
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- případným podílem obcí v případě nedostatku shoľa uvedených příjmů,
- ýnosem z investovaného kapitálu.

9. VSOZČ hradí ze svého účtu všechny nutné ýdaje, spojené s plněním svých úkolů,
zejména:

- studie projektů, expertizy,
- personální qýdaje, nutné k pľovozu VsoZČ,
- náklady na administrativu'
- náklady na qýstavbu potřebných děl, zajišťované VSOZČ,
- náklady na pľopagaci a reklamu,
- t1ľoky a splátĘ investiěních úvěru.

10. Uěast obcí - garance půjěek, příspěvĘ.
ď Jestliže VSOZČ vyvstane potřéba mimořádných příspěvků od obcí l vizbod 6 /, ýśe

příspěvku bude úměrná počtu obyvatel.
b/ obdobně bude příspěvek nebo garance požadována podílem dle počtu obyvatel obcí,

podílejících se na společně využívaném infľastľukturním majetku / příslušném skupinovém vodovodu
nebo kanalizaci /.

c/ Podíl obce, pro niž se obecní infrastruktura buduje nebo zajišťuje' je tvořen finaněním
příspěvkem, obecní půjěkou, garancí za půjčku VSOZČ, nebo kombinací uvedených možností.

d/ Jestliže VSOZČ vyvstane potřeba ľozdělit zisk mezi své člený, bude zisk rozdělen
poměrně podle qýše výnosů z daného tnemí za příslušný ľok.

l1. V případě spoleěného podnikání budou kjeho financování pouŽity členské podíly'
Výnosy z podnikání budou použity na financování spoleěných nákladů. Podílníkům nárok na výplatu
výnosů nepřísluší. Návrh na rozdělení qýnosů schvaluje Valná hľomada.

12. Finanční příspěvky jsou nenávratné.
l3. Hospodaření se řídí rozpoětem. Návrh ľozpoětu na příslušný rok sestavuje Rada vSoZČ

a předkládá jej ke schválení Valné hromadě.
14. Členské obce VSoZČ ;sou povinny zajistit zveřejnění dokumentů ýkajících se

hospodaření VSOZČ zákonem stanoveným zpĺsobem.
l5. V případě uzavření smlouvy o nájmu a provozování majetku nebo jeho části uvedeného

v odst. l je VSOZČ povinno přednostně uzavŕít tuto smlouvu se spoleěnóstí, v níž uplatňuje
dominantní vliv ze zákona ě. 13412016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Článek VII.
Způsob majetkového vypořádání při vystoupení obce nebo zániku vsozč.

1. K zániku VSOZČ může dojít bud'dohodou všech 8lenů nebo likvidací.
2. V případě zániku VSOZČ dohodou všech členů se majetek i zátvazky vypořádávají podte

poměru vloženého majetku a finaněních prostředků.
3. Zaniká - li svazek likvidací' provede se majetkové vypořádání mezi účastníĘ rovněž

podle poměľu velikosti jejich podílu na majetku. Majetkové vypořádání však může bý provedeno
teprve po uspokojení nároku vůěi státu a věřitelům a ostatních pohledávek.

4. V případě vystoupení jakékoliv obce ze VSOZČ během trvání této smlouvy' veškeré
půjěky včetně úroků, poskýnuté na financování infrastruktur této obce, se stanou okamžitě splatnými,
jakoź i veškeré zźtvazky, kteľé VSOZČ nebo VAK převz al za tuto obec. Veškęré náklady, ipojené s
vystoupením obce ze svazku, hradí obec'

5. V případě vystoupení obce ze VSOZČ převede VSOZČ obci veškeý infľastľuktuľní
majetek obecního chaľakteľu po vyrovnání zźlvazkű dle bodu 4. Infrastrukturní majetek nadobecního
charakteľu, věetně kapitáloqých investic vsozČ a volných finančních pľostředků, se obci nevydávají.

6. V případě vystoupení svazku obcí zę VSOZČ převede VSOZČ svazku veškeý
infrastrukturní majetek, vlożený svazkem do VSOZČ' po vyrovnáni zźtvazkű dle bodu 4. tohoto
článku. Kapitálové investice VsoZČ a volné finanční prostředĘ se svazku nevydávají.

7. V případě vystoupení všech obcí z YS)ZČ, které jsou napojeny na jeden skupinoqý
vodovod s chaľakterem infrastruktuľního nadobecního majetku, bude jim tento nadobecní majetek
vydán po vyrovnání všech závazkű obdobně j ako v bodě 4 . a 5 . ěl. VII.

8. Výmaz sdružení z registrace zajišťuje předseda VSOZČ.
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Článek VIII.
Vyloučení člena z vsozč.

1. NeplnĹli ělen VSOZČ ffvale své povinnosti člena a způsobuje tak VSOZČ škodu' lze jej
vyloučit.

2. Návrh na vyloučení projedná Rada VSOZČ na svém zasedáni za přítomnosti člena,
navrhovaného na vyloučení.

3. Vylouěení člena schvaluje Valná hľomada vSoZČ 3/5 většinou při min. nadpoloviční
účasti všech ělenů.

Článek IX.
Platnost Stanov.

1. Stanovy mají platnost po celou dobu trvání svazku.
2. Stanovy svazku lze doplňovat a měnit dodaĘ' které schválí členové na Valné hromadě

2/3 většinou při min. nadpoloviční úěasti členů.
3. Svazek nabývá' pľávní způsobilosti zápisem đo registľu, vedeného u Krajského úřadu,

příslušného podle sídla svazku.
4. V případě, že se některá ustanovení Stanov ukáżí byt neplatnými neúěinnými nebo

spornými, anebo některá ustanovení chybí, zűstálvaji ostatní ustanovení Stanov touto skuteěností
nedotčena.

5. Namísto příslušného ustanovení nastupuje ustanovení obecně závazného předpisu, které je
svou povahou a úěelem nejbližší zamýšlenému úěelu Stanov' NenĹli takového ustanovení, nastupuje
způsob řešení, jenžje v obchodnichvztazich obvyklý.

6. Postupuje se vždy dle znění Stanov platných k rozhodnému dni'

Článek x
Závěrećná ustanovení.

ll Každý člen může ze svazku vystoupit a to vżdy k 31.12. stávajícího roku' Tato
skuteěnost musí b;ýt Radě VSOZč oznámena nejméně 6 měsíců předem. Vypořáđání odstupujícího
čIena bude provedeno ke dni ukoněení členství na náklady vystupujícího člena.

2/ Při zániku člena nebo změnějeho území ve smyslu $ l8 až 26 zźlkona o obcích ě.
I28lŻ000 Sb' přecházejiprźtva a povinnosti člena VSoZc na jeho právního nástupce.

3l Případné spory mezi ěleny a svazkem obcí, i vzájemné spory mezi ěleny, související
s jejich činností ve svazku, budou řešeny smírnou cestou. NepodařĹli se spor vyřešit smíľem, bude
řešen soudní cestou před věcně a místně příslušným soudem.

4/ KaŹdý člen svazku obcí obdrží 1 vyhotovení Stanov, které má platnost oľiginálu.

Ing. Josef Hora
předseda Rady VSoZČ

Přílohy:
název a sídlo členů svazku obcí
majetek členů svazku obcí vložený do svazku obcí

Mgr. Jan Soulek
místopředseda Rady VSOZČ


