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S T A N O V Y 

dobrovolného svazku obcí 
( Schválené na řádném 26. zasedání Valné hromady VSOZČ dne 17. června 2004 v Chodově, 

s dodatkem č.1,  č.2 ,  č.3,  č.4,  č.5,  č.6,  č.7, č.8,  č.9,  č.10,  č. 11 a č. 12 ) 
 

Preambule. 
Dobrovolný svazek obcí nazvaný „ Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech“, jehož 

základním posláním je zásobování členů svazku vodou a odvádění a čištění odpadních vod, vznikl na 
základě zakladatelské smlouvy ze dne 9.2.1993 a Stanov zaregistrovaných Okresním úřadem 
v Karlových Varech dne 9.2.1993 pod pořadovým číslem 1/1993, jako „Vodohospodářské sdružení 
obcí Karlovarska“ ( VSOK ). 

          Svazek obcí je právnickou osobou vytvořený dle § 49 – 51 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
Členem svazku jsou jen obce, vyjmenované v čl.I. těchto Stanov; jiné osoby než obce členem svazku 
být nemohou. 

          Změna názvu  „Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska“  na „Vodohospodářské 
sdružení obcí západních Čech“ byla na základě jeho rozšíření a zákona č. 128/2000 Sb., schválena 
Valnou hromadou VSOK dne 8. prosince 2000 s účinností 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 328/64, PSČ 360 07. 
3. Členy svazku jsou obce se sídly tamtéž: Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, 

Benešovice, Bezdružice, Blatnice, Bochov, Bor, Božičany, Boží Dar, Bražec, Brod nad Tichou, 
Březová, Bublava, Cebiv, Ctiboř, Částkov, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Doupovské 
Hradiště, Erpužice, Hájek, Halže, Horní Slavkov, Horní Blatná, Hory, Hroznětín, Hříškov, 
Chodov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Chyše, Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kladruby, 
Kokašice, Kolová, Konstantinovy Lázně, Kovářská, Krásné Údolí, Krásný Les, Kryštofovy 
Hamry, Křivoklát, Kyselka, Lestkov, Lišany, Lom u Tachova, Loučná pod Klínovcem, Lužná, 
Merklín, Mezholezy, Měděnec, Městečko, Milíře, Mírová, Nová Role, Nová Ves, Nové Hamry, 
Obora, Ošelín, Otročín, Ostrov, Ostrov u Bezdružic, Otovice, Pernink, Peruc, Pila, Prameny, 
Přimda, Pšov, Pustověty, Račice, Rozvadov, Sadov, Stanovice, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, 
Stráž nad Ohří, Stružná, Stříbro, Studánka, Štědrá, Svojšín, Tachov, Tatrovice, Teplá, Teplička, 
Tisová, Toužetín, Toužim, Útvina, Valeč, Vejprty, Velichov, Verušičky, Vojkovice, Vrbice, 
Vrbno nad Lesy, Zadní Chodov, Zhoř a Žlutice. 

4. Svazek obcí má podílníky s právem hospodářského užívání majetku nadobecního 
charakteru, a to obec Vintířov a SVS Teplice, kde VSOZČ zajišťuje jednotnou správu majetku a řízení 
provozu ve smyslu čl.II. těchto Stanov. Obecní infrastrukturu podílníků ve smyslu čl.II. nespravuje. 

5. VSOZČ může přijmout za vkladatele jiné dobrovolné svazky obcí a právnické osoby ve 
kterých má VSOZČ majetkový podíl, které se ztotožní s posláním VSOZČ a vloží svůj 
vodohospodářský infrastrukturní a provozní majetek do VSOZČ k jeho hospodářskému využití. 
Vkladatelé mají stejná práva a povinnosti jako členové kromě 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 zřízení VSOZČ je zejména: 
 jednotná správa a řízení obecních vodovodů a kanalizací, skupinových vodovodů a 

kanalizací a dalších společných částí z majetku obcí a vkladatelů, které slouží výrobě a rozvodu vody, 
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k odvodu a likvidaci odpadních vod na principu investiční a cenové solidarity členů VSOZČ ve 
smyslu zákona o obcích č. 128 / 2000 Sb. 

*   sdružování 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 jednotlivých členů, 

*   sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při 
získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných vodohospodářských zařízení, 

*   vytvoření a obhospodařování společného Fondu rozvoje pro realizaci rozsáhlejších 
akcí, spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrukcemi zařízení pro zásobování pitnou vodou a odvod 
odpadních vod v členských městech a obcích, 

*   společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, 
obnovy, rekonstrukce společných vodovodních a kanalizačních zařízení k zabezpečení dodávky 
kvalitní pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod v rozsahu českých a evropských 
standardů, 

*   racionální využívání zdrojů vody a činností, souvisejících s vodohospodářskými 
funkcemi složek přírodního prostředí regionu, 

*   koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných měst a 
obcí, souvisejících s dodávkami pitné vody a odvodem odpadních vod včetně koncepce ceny vodného 
a stočného, 

*   společná ekologická politika zúčastněných měst a obcí v oblasti vytváření, ukládání, 
zneškodňování, přepravě a likvidaci vodárenských a čistírenských kalů, 

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

 
Článek III. 

Podmínky členství, vznik a zánik členství. 
 1. Členství ve VSOZČ je otevřeno všem městům a obcím, které vloží do VSOZČ 

k hospodářskému využití svůj vyjmenovaný infrastrukturní majetek, který svazek bude využívat ve 
vztahu ke svému předmětu činnosti, které se ztotožní s posláním VSOZČ a přistoupí k podmínkám 
těchto Stanov. Za vklad se pokládá také převod obecního a nadobecního infrastrukturního majetku z 
FNM ČR ke dni 1.11. 1993 do VSOK ve smyslu privatizačního projektu č. 21415, č.j. 360/468/93. 

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

Karlovy Vary (dále jen VAK s.p.) a vložený státem do VSOKu,  
    b/ infrastrukturní majetek nadobecní - veškerý nově vybudovaný infrastrukturní majetek, 

postavený z prostředků VSOZČ, pro který bylo členem svazku zřízeno zpoplatněné věcné břemeno – 
služebnost zemního vedení ve prospěch VSOZČ, 

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

    d/ infrastrukturní majetek obecní, vložený jednotlivými obcemi do VSOK resp. VSOZČ, 
   e/ infrastrukturní majetek nadobecní vložený jednotlivými svazky obcí do VSOZČ, 
    f/ nově vybudovaný majetek VSOZČ, postavený z prostředků VSOZČ, členěný na obecní 

a nadobecní. 
          3.  Zánik svazku i členství jednotlivých členů jsou řešeny v článku VII. a článku IX. 

odstavce 1. a 2. těchto Stanov. 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti členů. 

1.  Členství je vázáno na vložení vyjmenovaného infrastrukturního majetku člena do 
hospodaření svazku obcí ve smyslu a za účelem jeho hospodářského využití. Členové a jejich zástupci 
mají právo být voleni do všech orgánů VSOZČ. Všichni členové VSOZČ mají právo být informováni 
o činnosti, předkládat návrhy k činnosti a vyslovovat se ke všem otázkám činnosti svazku a zúčastnit 
se kontroly hospodaření a kontroly plnění schváleného rozpočtu svazku obcí. 

2.  Povinností členů je podílet se na nákladech činnosti svazku v rozsahu a v době schválené 
svazkem na realizaci záměrů. Výše nákladů bude řešena samostatným rozpočtem. 
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3.  Každý člen má právo účasti na Valné VSOZČ, nebo pověřit jiného člena VSOZČ 
zastupováním. Toto zastupování musí být prokázáno plnou mocí. 

4.  Povinností člena je konzultovat náměty rozvoje vodohospodářské infrastruktury v obci s 
VSOZČ za účelem sjednocení používaných technologií a zvyklostí ve svazku s cílem dosáhnout 
snížení investičních a provozních nákladů vodohospodářské infrastruktury obcí. 

5.    Povinností člena je podporovat princip investiční a cenové solidarity všech členů VSOZČ. 
            6. Členové svazku zabezpečují ochranu vodovodních řadů a kanalizačních 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 pro provozovatele vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu, přístup neomezovat a pozemek nezastavět u Katastrálního úřadu. 

 7.  Za účelem kontroly se může každý občan členských obcí a měst seznámit s návrhy 
rozpočtů, návrhy rozpočtových opatření a návrhy závěrečných účtů v sídle svazku a na internetových 
stránkách VSOZČ a ve stanoveném termínu podat připomínky k těmto návrhům. 

 8.  Za účelem kontroly mají finanční výbory a kontrolní výbory členských obcí a měst právo 
nahlížet do všech písemností souvisejících s veškerou činností VSOZČ a podávat návrhy na odstranění 
zjištěných nedostatků. 
 
 

 
Článek V. 

Orgány VSOZČ, způsob jejich ustanovování a jejich působnost. 
   Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku, všichni členové mají právo zúčastnit 

se jeho jednání. Do působnosti Valné hromady patří: 
    a/   schvalování a změna Stanov, 
     b/   volba a odvolání členů Rady, členů kontrolního výboru, členů finančního výboru a  
          členů investičních komisí, 
     c/   schválení závěrečného účtu svazku, účetní závěrky svazku a rozhodnutí o rozdělení   
          výnosů / zisku /, 
     d/  rozhodnutí o zrušení dobrovolného svazku obcí, 
     e/  projednání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky, 
     f/  zřizování fondů svazku a stanovení jejich tvorby a čerpání,  
     g/  schválení celkového objemu investic v následujícím roce, 
      h/  rozhodnutí o dalších otázkách, které si vyhradí / na př. spojení s jiným subjektem/, 
     ch/ rozhodnutí o zvýšení nebo snížení jmění, s výjimkou vkladů majetku stávajících členů                         

             a darů cizích investorů, 
     i/  přijímání dalších členů, 
      j/  schválení a vyhlášení jednotné ceny vodného a stočného pro členy VSOZČ a ceny  
         vody předané, 
     k/  schválení smlouvy o nájmu a provozování majetku uvedeného v čl.VI., odst. 1 nebo  
          jeho části v případě, že tato smlouva představuje zákonnou výjimku z aplikace  
         pravidel o zadávání veřejných zakázek. 
2.  Každý 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.  Řádná Valná hromada se svolává min. jednou ročně. Vždy po ověření roční účetní 
závěrky auditorem nejpozději do 20.6. následujícího roku.  

4.  Valnou hromadu svolává Rada VSOZČ. 
5.  Rada je povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu: 
     a/  požádá - li o to nejméně 1/3 členů, 
     b/  jestliže zjistí, že svazek je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti, 
     c/  jestliže to vyžadují zájmy svazku. 
6.  Zasedání Valné hromady se svolává pozvánkou, zaslanou všem členům. Pozvánka musí 

obsahovat: 
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     - místo, datum a hodinu zasedání Valné hromady, 
     - označení, zda se jedná o řádné či mimořádné zasedání Valné hromady, 
     - pořad jednání s jmenovitým uvedením navrhovaného snížení jmění nebo odprodeje ma-

           jetku VSOZČ. 
7.  Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30% členů. Valná hromada 

rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud se pro některé otázky nestanoví jinak. 
O průběhu zasedání Valné hromady se pořizuje zápis, který podpisuje předseda a jeden 
z místopředsedů, zvolení ověřovatelé a zapisovatel. Zápis musí být pořízen do 10 dnů po skončení 
zasedání. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů svazku, schválený pořad zasedání, průběh a 
výsledek hlasování a přijatá usnesení. 

8.  Rada VSOZČ: 
     a/  Rada je statutárním orgánem svazku a jedná jeho jménem způsobem v těchto 

Stanovách uvedeným. 
     b/  Rada je dvacetitříčlenný orgán, členové Rady jsou voleni s respektováním územní 

působnosti VSOZČ. Volí ji Valná hromada na dobu 4 let na první Valné hromadě po komunálních 
volbách, svolané do dvou měsíců po volbách. Volební období člena Rady však končí až tehdy, je-li na 
jeho místo zvolen nový člen. Tím není dotčeno právo člena Rady na odstoupení z funkce.  

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

     d/  Valná hromada může omezit právo Rady jednat jménem VSOZČ. 
     e/  Rada volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. 
     f/  Jedním místopředsedou Rady je zástupce Statutárního města Karlovy Vary, pokud není 

předsedou. 
     g/  Předseda nebo jím pověřený místopředseda Rady řídí běžnou činnost svazku a je v 

naléhavých případech oprávněn činit opatření, která jinak přísluší Radě. Tato opatření musí předseda 
předložit Radě na jejím nejbližším zasedání ke schválení. Předseda plní úlohu statutárního orgánu vůči 
třetím osobám, zastupuje svazek navenek. Příkazy bance nebo jinému peněžnímu ústavu podepisuje 
předseda spolu s jedním místopředsedou nebo dva místopředsedové. Rada může pověřit 
podepisováním další osoby s vytýčením rozsahu oprávnění podepisovat za VSOZČ. 

9.  Způsob jednání Rady VSOZČ: 
     a/   Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však 2x ročně. 
     b/ O průběhu zasedání Rady a jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, podepsané 

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

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

     d/  Z dalších úkolů přísluší Radě VSOZČ: 
 - vést účetnictví svazku, 
 - předkládat Valné hromadě ke schválení závěrečný účet svazku, 
 - vyhotovovat do deseti dnů zápis o Valné hromadě, 

- určovat počet pracovníků sekretariátu svazku a stanovit zásady jejich odměňování,                   
   vykonávat jménem svazku zaměstnavatelská práva a povinnosti podle pracovně
    právních předpisů         

 - rozhodovat o poskytnutí a přijetí úvěru, 
 - vykonávat práva a povinnosti, dané právními předpisy vedoucímu organizace, 
 - zřídit podle potřeby jako své poradní orgány komise / na př. cenová a investiční / bez 

     rozhodovací pravomoci, 
 - rozhodovat o přijetí podpor a dotací a jejich směrování, 
 - rozhodovat o naplnění Valnou hromadou schválených investic jmenovitými akcemi. 
10. Členové Rady VSOZČ jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by 
mohlo způsobit svazku škodu. 
              11. Finanční výbor : 
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                     a/ Finanční výbor je tříčlenný. Předsedou výboru může být zvolen jen člen zastupitelstva 
členské obce a města. Předsedou výboru nesmí být předseda nebo místopředseda VSOZČ. 
                     b/ Finanční výbor 
                         - provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky VSOZČ, 
                         - jednou ročně předkládá zprávu o své činnosti Radě VSOZČ, 
                         - plní další úkoly, jimiž jej pověří Rada VSOZČ. 
                     c/ Předseda výboru zastupuje VSOZČ při projednání zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření VSOZČ auditorem.        

  12. Kontrolní výbor 
                      a/ Kontrolní výbor je tříčlenný. Předsedou výboru může být zvolen jen člen 
zastupitelstva členské obce a města. Předsedou výboru nesmí být předseda nebo místopředseda 
VSOZČ. 
                      b/  Kontrolní výbor 
                           - kontroluje plnění usnesení Valné hromady a Rady VSOZČ, 
                           - kontroluje činnost sekretariátu VSOZČ, 
                           - jednou ročně předkládá zprávu o své činnosti Radě VSOZČ, 
                           - plní další úkoly, jimiž jej pověří Rada VSOZČ. 

13.  Investiční komise: 
       a/ Ustanovují se dvě investiční komise s územní působností pro členy svazku 

z Plzeňského kraje a pro členy svazku z Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje. Obě 
investiční komise navrhují roční plán investic VSOZČ umísťované do příslušného kraje na další rok 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 kraje navrhuje investiční komise 
složená ze tří zástupců obcí uvedeného kraje, tří pracovníků VAK Karlovy Vary a.s. a jednoho 
pracovníka sekretariátu VSOZČ. 

       c/ Investice VSOZČ umísťované do Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje 
navrhuje investiční komise složená ze zástupců čtyř obcí uvedených krajů, z toho jeden za město 
Karlovy Vary, tří pracovníků VAK Karlovy Vary a.s. a jednoho pracovníka sekretariátu VSOZČ. 

 
Článek VI. 

Majetek VSOZČ, podíly / vklady / členů, zásady hospodaření. 
1.  Majetek svazku tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání 

a vkladů členů, které slouží účelu podnikání svazku. VSOZČ jako podnik je věc hromadná. 
2.  VSOZČ jako dobrovolný svazek obcí spravuje majetek obcí, který mu byl členy svazku 

svěřen do správy. VSOZČ jedná ve vztahu ke třetím osobám jako vlastník veřejných vodovodů a 
kanalizací, svěřených mu do správy jeho členy, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu. U majetku ve smyslu čl. III. bodu 2 odst. c/, d/, e/,  je ke změně 
vlastnických vztahů nutný souhlas obce ve smyslu zákona č. 250 / 2000 Sb., § 38, odst.2. Obchodní 
závazkové vztahy a jiné vztahy s podnikáním souvisící, se řídí Obchodním zákoníkem. 

3.  Podíly jednotlivých členů tvoří základní vklady finančních a majetkových prostředků 
obcí, zvětšené či zmenšené o odpisy a investice obecního infrastrukturního majetku.     

4.  Základní vklady nových členů mohou být složeny se souhlasem 3/5 většiny členů svazku 
přítomných na Valné hromadě. 

5.  Snížení základního vkladu infrastrukturního obecního majetku nemovitého charakteru 
prodejem na území obce podléhá předchozímu schválení zastupitelstvem obce. Snížení prodejem 
infrastrukturního nadobecního majetku podléhá schválení Valnou hromadou VSOZČ se souhlasem  
3/5 většiny členů, přítomných na Valné hromadě. 

6.  Členové VSOZČ ručí za závazky ve výši svých majetkových vkladů, popřípadě v rozsahu 
a způsobem, stanoveným těmito Stanovami. 

7.  Činnost VSOZČ je hrazena z prostředků rozpočtu svazku. 
8.  Příjmy VSOZČ jsou tvořeny: 
    -  výnosem z nájemních či koncesních smluv s provozními organizacemi, 
    - sankcemi a poplatky, vyplývající z podmínek smluv koncesovaných společností, 
    - účelovými subvencemi a dotacemi, poskytovanými VSOZČ, 
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    - půjčkami, 
    - částkami za spoluúčast a podílnictví budoucích odběratelů VSOZČ, stanoveném Radou, 
    - dosaženým ziskem z podnikatelské činnosti VSOZČ,  
    - případným podílem obcí v případě nedostatku shora uvedených příjmů, 
    - výnosem z investovaného kapitálu. 
9.  VSOZČ hradí ze svého účtu všechny nutné výdaje, spojené s plněním svých úkolů, 

zejména: 
    - studie projektů, expertizy, 
    - personální výdaje, nutné k provozu VSOZČ, 
    - náklady na administrativu, 
    - náklady na výstavbu potřebných děl, zajišťované VSOZČ, 
    - náklady na propagaci a reklamu,  
    - úroky a splátky investičních úvěrů. 
10. Účast obcí - garance půjček, příspěvky. 
    a/ Jestliže VSOZČ vyvstane potřeba mimořádných příspěvků od obcí / viz bod 6 /, výše 

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

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

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

    d/ Jestliže VSOZČ vyvstane potřeba rozdělit zisk mezi své členy, bude zisk rozdělen 
poměrně podle výše výnosů z daného území za příslušný rok. 

11.  V případě společného podnikání budou k jeho financování použity členské podíly. 
Výnosy z podnikání budou použity na financování společných nákladů. Podílníkům nárok na výplatu 
výnosů nepřísluší. Návrh na rozdělení výnosů schvaluje Valná hromada. 

12. Finanční příspěvky jsou nenávratné. 
13. Hospodaření se řídí rozpočtem. Návrh rozpočtu na příslušný rok sestavuje Rada VSOZČ 

a předkládá jej ke schválení Valné hromadě. 
14. Členské obce VSOZČ jsou povinny zajistit zveřejnění dokumentů týkajících se 

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

v odst. 1 je VSOZČ povinno přednostně uzavřít tuto smlouvu se společností, v níž uplatňuje 
dominantní vliv ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

  
 

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

1.  K zániku VSOZČ může dojít buď dohodou všech členů nebo likvidací. 
2.  V případě zániku VSOZČ dohodou všech členů se majetek i závazky vypořádávají podle 

poměru vloženého majetku a finančních prostředků. 
3.  Zaniká - li svazek likvidací, provede se majetkové vypořádání mezi účastníky rovněž 

podle poměru velikosti jejich podílu na majetku. Majetkové vypořádání však může být provedeno 
teprve po uspokojení nároku vůči státu a věřitelům a ostatních pohledávek. 

4.  V případě vystoupení jakékoliv obce ze VSOZČ během trvání této smlouvy, veškeré 
půjčky včetně úroků, poskytnuté na financování infrastruktur této obce, se stanou okamžitě splatnými, 
jakož i veškeré závazky, které VSOZČ nebo VAK převzal za tuto obec. Veškeré náklady, spojené s 
vystoupením obce ze svazku, hradí obec. 

5.  V případě vystoupení obce ze VSOZČ převede VSOZČ obci veškerý infrastrukturní 
majetek obecního charakteru po vyrovnání závazků dle bodu 4. Infrastrukturní majetek nadobecního 
charakteru, včetně kapitálových investic VSOZČ a volných finančních prostředků, se obci nevydávají. 

6.  V případě vystoupení svazku obcí ze VSOZČ převede VSOZČ svazku veškerý 
infrastrukturní majetek, vložený svazkem do VSOZČ, po vyrovnání závazků dle bodu 4. tohoto 
článku. Kapitálové investice VSOZČ a volné finanční prostředky se svazku nevydávají. 
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7.  V případě vystoupení všech obcí z VSOZČ, které jsou napojeny na jeden skupinový 
vodovod s charakterem infrastrukturního nadobecního majetku, bude jim tento nadobecní majetek 
vydán po vyrovnání všech závazků obdobně jako v bodě 4. a 5. čl. VII.  

8.  Výmaz sdružení z registrace zajišťuje předseda VSOZČ. 
 

 
Článek VIII. 

Vyloučení člena z VSOZČ. 
1.  Neplní-li člen VSOZČ trvale své povinnosti člena a způsobuje tak VSOZČ škodu, lze jej 

vyloučit. 
2.  Návrh na vyloučení projedná Rada VSOZČ na svém zasedání za přítomnosti člena, 

navrhovaného na vyloučení. 
3.  Vyloučení člena schvaluje Valná hromada VSOZČ  3/5 většinou při min. nadpoloviční 

účasti všech členů. 
 

Článek IX. 
Platnost Stanov. 

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

2/3 většinou při min. nadpoloviční účasti členů. 
3.  Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do registru, vedeného u Krajského úřadu, 

příslušného podle sídla svazku. 
4.  V případě, že se některá ustanovení Stanov ukáží být neplatnými neúčinnými nebo 

spornými, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností 
nedotčena. 

5. Namísto příslušného ustanovení nastupuje ustanovení obecně závazného předpisu, které je 
svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov. Není-li takového ustanovení, nastupuje 
způsob řešení, jenž je v obchodních vztazích obvyklý. 

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

Článek X 
Závěrečná ustanovení.  

1/   Každý člen může ze svazku vystoupit a to vždy k 31.12. stávajícího roku. Tato 
skutečnost musí být Radě VSOZČ oznámena nejméně 6 měsíců předem. Vypořádání odstupujícího 
člena bude provedeno ke dni ukončení členství na náklady vystupujícího člena. 

2/  Při zániku člena nebo změně jeho území ve smyslu § 18 až 26 zákona o obcích č. 
128/2000 Sb. přecházejí práva a povinnosti člena VSOZČ na jeho právního nástupce. 

3/  Případné spory mezi členy a svazkem obcí, i vzájemné spory mezi členy, související 
s jejich činností ve svazku, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírem, bude 
řešen soudní cestou před věcně a místně příslušným soudem. 

4/  Každý člen svazku obcí obdrží 1 vyhotovení Stanov, které má platnost originálu. 
 
 
 
 
 
 
                Alexandr Žák                                                                          Mgr. Jan Soulek 
            předseda Rady VSOZČ                                                            místopředseda Rady VSOZČ 
 
 
 
Přílohy : 
název a sídlo členů svazku obcí 
majetek členů svazku obcí vložený do svazku obcí 


