Stanovy svazku obcí
Region Podluží
Úplné znění
Část první
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek I.
Základní ustanovení
Svazek obcí „Region Podluží“ (dále jen svazek obcí) je, v souladu s ust. § 151 odst. 5 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), stejným
subjektem jako „Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Podluží,“ který byl registrován
v rejstříku sdružení u OkÚ v Břeclavi dne 28. 4. 1999 pod č.j. vnitř. 286-2/99 ZSPO 2/99. Tyto
stanovy jsou zpracovány podle ust. §49 až 53 zákona o obcích a nahrazují stanovy
Mikroregionu Podluží přijaté na valné hromadě 2. 2. 1999 v Kosticích a stanovy svazku obcí
přijaté dne 12. 2. 2008. Svazek obcí byl založen ke sdružení sil a prostředků při prosazování
záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.

Článek II.
Identifikace svazku obcí:
a) Název svazku obcí:
Region Podluží
b) Sídlo svazku obcí:
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot
c) Účastníky svazku obcí jsou následující obce:
Obec Dolní Bojanovice
IČ: 284 858
Sídlo: Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Obec Hrušky
IČ: 283 185
Sídlo: U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
Obec Josefov
IČ: 488 496
Sídlo: Hlavní 131, 696 21 Josefov
Obec Kostice
IČ: 283 274
Sídlo: nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice
Obec Ladná
IČ: 75082128
Sídlo: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná

Město Lanžhot
IČ: 283 321
Sídlo: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
Obec Lužice
IČ: 44164343
Sídlo: Česká 1, 696 18 Lužice
Obec Mikulčice
IČ: 285 102
Sídlo: Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice
Obec Moravský Žižkov
IČ: 283 371
Sídlo: Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov
Obec Nový Poddvorov
IČ: 636 797
Sídlo: Hlavní 25, 696 16 Nový Poddvorov
Obec Prušánky
IČ: 285 226
Sídlo: Hlavní 100, 696 21 Prušánky
Obec Starý Poddvorov
IČ: 285 293
Sídlo: Starý Poddvorov 230, 696 16 Starý Poddvorov
Obec Tvrdonice
IČ: 283 631
Sídlo: nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice
Obec Týnec
IČ: 283 649
Sídlo: Náves 1, 691 54 Týnec
d) Svazek se zakládá na dobu neurčitou. Způsoby a postupy zrušení svazku obcí jsou upraveny
těmito stanovami.

Článek III.
Statut svazku obcí
Svazek je samostatnou právnickou osobou, odpovídající veškerým svým majetkem za plnění
povinností vůči třetím osobám.

Článek IV.
Předmět činnosti
a) Předmětem činnosti svazku obcí „Region Podluží“ je zajištění jeho všestranného rozvoje
s důrazem na zachování identity. Jedná se zejména o následující činnosti:
1) respektování a naplňování Strategie rozvoje Regionu Podluží,
2) společný postup při předkládání požadavků vůči orgánům státní správy,
3) koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku,
4) koordinace investičních a neinvestičních akcí,
5) všeobecná ochrana životního prostředí a společný postup při dosahování ekologické
stability území,
6) zajišťování informovanosti v oblasti dotační a projektové přípravy,
7) podpora kultury, společenských akcí a uchování kulturního dědictví regionu,
8) podpora vzdělanosti a sportu zejména u dětí a mládeže,
9) koordinace aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu a vinařství,
10) všestranná propagace svazku obcí
b) Svazek obcí bude dále vykovávat vedlejší doplňkovou činnost, která vychází z hlavního
předmětu činnosti a bude výdělečná. Jedná se o provozování živnosti volné příslušných
oborů, souvisejících s cestovním ruchem a to zejména


Velkoobchod a maloobchod



Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků



Zprostředkování obchodu a služeb



Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení



Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy



Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu



Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti



Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

c) Všechny tyto aktivity vedou k realizaci hlavních cílů svazku obcí. Svazek obcí provádí
vedlejší doplňkovou činnost, pokud povede k realizaci hlavní činnosti. Veškeré příjmy
získané z vedlejší doplňkové činnosti musí být použity k financování hlavní činnosti svazku
obcí.
d) Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské nebo
nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Část druhá
ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ POMĚRY
Článek V.
Vznik členství
a) Prvními členy svazku obcí se staly zakladatelské obce, které prostřednictvím svých
statutárních zástupců podepsaly zakladatelskou smlouvu a vyjádřily svůj souhlas
se stanovami svazku obcí.

b) O členství ve svazku obcí mohou požádat další obce. Jejich členství vznikne na základě
rozhodnutí členské schůze, a podpisem dodatku zakladatelské smlouvy a stanov statutárním
zástupcem žadatelské obce a všech členských obcí. Vstup do svazku obcí musí před
vznikem členství schválit zastupitelstvo vstupující obce a zastupitelstva všech členských
obcí.
c) Všichni členové po přečtení stanov svazku obcí prohlašují, že s obsahem souhlasí
a na důkaz toho připojují dále své podpisy.

Článek VI.
Zánik členství
a) Členství ve svazku obcí zaniká:
1) zánikem obce jako právnické osoby,
2) zánikem svazku obcí,
3) vystoupením obce ze svazku obcí,
4) vyloučením obce ze svazku obcí.
b) Obec může vystoupit ze svazku obcí k 31. prosinci kalendářního roku písemnou výpovědí
podanou do 30. září téhož roku. Tato výpověď nezbavuje obec povinnosti zaplatit roční
členský příspěvek za tento rok.
c) Obec může být vyloučena ze svazku obcí k 31. prosinci kalendářního roku rozhodnutím
členské schůze. Může se tak stát jen, poruší-li obec hrubým způsobem stanovy svazku obcí,
nedovoleným způsobem zcizí majetek svazku obcí, poškodí dobré jméno svazku obcí nebo
se dopustí protiprávního jednání vůči svazku obcí, nebo pokud je člen nejméně dvanáct
měsíců v prodlení s placením ročních členských příspěvků. Toto vyloučení nezbavuje obec
povinnosti zaplatit roční členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.
d) Pro případ ukončení členství dle výše uvedených bodů bude vypořádání provedeno
na základě rozhodnutí členské schůze.

Článek VII.
Práva člena
Základními právy členů svazku obcí jsou:
a) Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku své zájmy a záměry, pokud budou
v souladu se zájmy a záměry svazku.
b) Navrhovat konkrétní akce a aktivity svazku obcí.
c) Nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku svazku obcí.
d) Účastnit se činnosti orgánů svazku obcí.
e) Podílet se na majetkovém prospěchu svazku obcí podle pravidel, určených rozhodnutím
členské schůze.

Článek VIII.
Povinnosti členů
Základními povinnostmi členů svazku obcí jsou:
a) Důsledně dodržovat stanovy svazku obcí a rozhodnutí členské schůze a rady starostů.
b) Platit pravidelně roční příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí členské schůze.
c) Slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku obcí.

d) Propagovat svazek obcí jak mezi občany členských obcí, tak i u orgánů státní správy,
podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů apod.

Článek IX.
Vztahy členů a svazku obcí
a) Vzájemné vztahy členských obcí a svazku obcí, mající charakter prodeje a koupě, zhotovení
díla, mandátu, příkazu, půjčky, pronájmu apod., se vždy upravují písemnými smlouvami.
b) Je-li členská obec vůči svazku obcí nebo svazek obcí vůči členské obci v prodlení s úhradou
peněžitého závazku, má věřitel právo na úhradu zákonných úroku z prodlení k tíži dlužníka.

Část třetí
ORGÁNY SVAZKU OBCÍ A VYMEZENÍ JEJICH PŮSOBNOSTI
Článek X.
Orgány svazku obcí jsou:
-

členská schůze
rada starostů
předseda
místopředseda
revizní komise
manažer

Článek XI.
Členská schůze
a) Je nejvyšším orgánem svazku obcí. Je složena z delegátů každé členské obce, když každá
členská obec je oprávněna delegovat nejvýše 5 delegátů. Členem členské schůze může být
kterýkoliv zastupitel členské obce zvolený do zastupitelstva v příslušném volebním období.
Každý delegát má jeden hlas.
b) Do působnosti členské schůze patří zejména:
1) Přijímat, měnit a doplňovat stanovy.
2) Přijímat nové členy do svazku obcí.
3) Vyloučit člena svazku obcí.
4) Volit a odvolávat předsedu a místopředsedu svazku obcí.
5) Volit a odvolávat předsedu a členy revizní komise
6) Schvalovat rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, účetní závěrku
a závěrečný účet svazku obcí.
7) Rozhodovat o účasti svazku obcí v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech.
8) Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku obcí, případně
rozhodovat o přeměně svazku obcí v jinou právnickou osobu.
c) Schvalováním rozpočtových opatření může členská schůze pověřit Radu starostů a to vždy
nejvíce na dobu čtyř let.
d) Tento výčet působnosti členské schůze neomezuje možnost dalšího rozhodování orgánu
členské schůze, pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční většiny členské schůze.
e) Zasedání členské schůze se koná nejméně 2x ročně, nebo na základě žádosti alespoň tří
členských obcí svazku. Svolává je předseda písemnou pozvánkou s uvedením programu
jednání nejméně 10 dní před konáním členské schůze.

f) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. K platnému
rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
Rada starostů
a) Rada starostů je orgánem svazku obcí. Jejími členy jsou starostové jednotlivých členských
obcí, případně jiné osoby, které členská obec do rady starostů deleguje v souladu
se zákonem o obcích. Každý člen při jednání tohoto orgánu má jeden hlas. Rada starostů
řídí činnost svazku obcí mezi jednáními členské schůze a je jí také za svou činnost
zodpovědná.
b) Do působnosti rady starostů patří zejména:
1) Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku. U majetku podléhajícímu zápisu
do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidenci, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat
jejich stav.
2) Schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku obcí a případnou spoluúčast třetích osob
na nich.
3) Na základě pověření členské schůze provádět schvalování rozpočtových opatření
běžného roku.
4) Schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých
funkcí a prací.
c) Tento výčet působnosti neomezuje možnost dalšího rozhodování orgánu rady starostů,
pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů rady starostů. Rada
starostů však není oprávněna rozhodovat o věcech spadajících do kompetence členské
schůze.
d) Zasedání Rady starostů se koná pravidelně 1x měsíčně v předem dohodnutém termínu, nebo
na žádost alespoň 3 členů, nejméně však 6x ročně. Svolává je předseda písemnou
pozvánkou s uvedením programu jednání nejméně 7 dnů předem.
e) Rada starostů je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnému
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady starostů, pokud těmito
stanovami není upraven způsob rozhodování jinak.

Článek XII.
Předseda a místopředseda svazku obcí
a) Předsedu a místopředsedu svazku obcí volí členská schůze na dobu čtyř let z členů
zastupitelstev členských obcí. Tento orgán je také odvolává. Mohou být opětovně zvoleni
na další období.
b) Předseda a místopředseda svazku jsou statutárním orgánem svazku. Předseda svazku
i místopředseda svazku jednají samostatně.
Předseda svazku obcí
a) Předseda svazku je statutárním orgánem svazku obcí.
b) Do věcné působnosti předsedy svazku patří zejména:
1) Svolávat radu starostů nejméně 6x ročně a věcně, organizačně a administrativně
zajišťovat její průběh.
2) Jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti
za svazek.
3) Zajišťovat řádné vedení účetnictví svazku obcí.
4) Zajišťovat archivaci písemností svazku obcí.
5) Předkládat Radě starostů k projednání a Členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu,
rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, účetní závěrku a závěrečný účet svazku obcí.

6) Organizovat práce při vzniku a registraci, při zrušení a zániku svazku obcí.
7) Navrhovat Radě starostů formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem
jednotlivých funkcí a prací.
Místopředseda svazku obcí
Místopředseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí a zastupuje ve funkci
předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.

Článek XIII.
Revizní komise
a) Revizní komise je tříčlenná, složena z předsedy a dvou členů, předseda řídí činnosti komise.
Předsedu a členy revizní komise volí z řad starostů členských obcí členská schůze a také
je odvolává. Předseda revizní komise a členové jsou voleni na dobu dvou let a není možné
je opětovně volit na bezprostředně navazující období.
b) Revizní komise sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedy a manažera, posuzuje
jejich činnost v souladu se stanovami svazku obcí. Má právo nahlížet do všech písemností
svazku obcí, ve své práci je odpovědná členské schůzi. Revizní komise je samostatný orgán.
Manažer
a) Je ustaven do funkce předsedou svazku obcí, na základě schválení rady starostů.
b) Zajišťuje zejména úkoly vyplývající z předmětu činnosti svazku a stanovené popisem
funkce.
c) Při výkonu funkce je podřízen předsedovi svazku.

Článek XIV.
Podepisování za svazek obcí
Osobou oprávněnou podepisovat za svazek obcí je předseda nebo místopředseda svazku obcí.
Oprávněná osoba se podepisuje vždy tak, že k názvu nebo otisku razítka svazku obcí připojí
svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

Část čtvrtá
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ
Článek XV.
Svazek obcí hospodaří s majetkem dle § 38 a 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
V účetnictví svazek obcí postupuje podle opatření MF č.j. 283/76104/2000 a ostatních
souvisejících předpisů. Svazek obcí vydá vnitřní směrnice pro oblast účetnictví, ve kterých
budou konkretizována některá ustanovení obecně závazných předpisů.
Hospodaření svazku obcí v běžném roce je každoročně přezkoumáno podle § 53 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
O vypořádání výsledků hospodaření běžného roku rozhoduje členská schůze.
Závěrečný účet, účetní závěrku a vypořádání výsledku hospodaření svazku obcí schválí členská
schůze nejpozději do 30. 6. následujícího roku.

Článek XVI.
Majetek členů svazku obcí vkládaný do svazku:
a) Roční členské příspěvky:
Výši a termín zaplacení ročního členského příspěvku stanovuje členská schůze. Pokud
členská schůze nerozhodne jinak, je nový člen svazku obcí povinen zaplatit stanovený
roční příspěvek pro běžný rok v plné výši.
b) Ostatní zdroje příjmů svazku obcí
Ostatní zdroje příjmů svazku obcí tvoří: dotace, dary, výnosy z akcií a aktivit svazku
obcí, výnosy z účasti svazku obcí na činnost podnikatelských subjektů z titulu
zakladatele, společníka nebo člena, příjmy z vedlejší doplňkové činnosti případně další
zdroje.

Článek XVII.
Správa finančních prostředků
a) Spravovat finanční prostředky a disponovat s nimi je oprávněn pouze předseda svazku obcí,
místopředseda svazku obcí a předsedou nebo místopředsedou jmenovitě pověřené osoby
(např. manažer, účetní).
b) K bezhotovostnímu styku zřizuje svazek obcí běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým
právem předsedy a místopředsedy, případně dalších osob dle rozhodnutí rady starostů.
Za zřízení účtu, registraci podpisových práv a jejich případné změny zodpovídá předseda
svazku obcí.
c) Na realizaci rozvojových programů se sdružují prostředky na zvláštních podúčtech, účelově
vázaných na konkrétní realizované projekty.
d) Za vedení účetní agendy a daňové agendy nese odpovědnost vůči svazku obcí předseda
svazku obcí.

Část pátá
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SVAZKU OBCÍ
Článek XVIII.
Zrušení a zánik svazku obcí
a) Svazek obcí se zrušuje rozhodnutím členské schůze a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo
dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací.
Případný likvidační zůstatek po vypořádání všech závazků svazku obcí se dělí mezi členy
způsobem určeným členskou schůzí.
b) Svazek obcí zaniká dnem výmazu z registru sdružení u příslušného orgánu.

Část šestá
ZMĚNY STANOV
Článek XIX.
Pravidla změny stanov
a) Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí členské schůze.
b) Změna a doplňky stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky ke stanovám
se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov.

c) Za evidenci dodatků stanov v registru sdružení u příslušného orgánu do15ti kalendářních
dnů od jejich schválení zodpovídá předseda svazku obcí.

Část sedmá
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek XX.
Přechodná ustanovení
Předsedovi svazku obcí se ukládá doručit nové znění stanov do 15ti kalendářních dnů od jejich
schválení Členskou schůzí do registru sdružení vedeného Krajským úřadem Jihomoravského
kraje.

Článek XXI.
Závěrečná ustanovení
a) Stanovy se vyhotovují v 19 stejnopisech, z nichž obdrží:
1x členská obec – tj. 14 vyhotovení
1x předseda, místopředseda a manažer, tj. 3 vyhotovení
2x Krajský úřad Jihomoravského kraje
a) Stanovy podepisují starostové členských obcí a svůj podpis doplňují úředním razítkem
obce.
b) Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí, účinnosti pak dnem
jejich registrace v registru sdružení Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Úplné znění stanov bylo schváleno Členskou schůzí na jejím zasedání v xxxxx dne xx.xx.xxxx.

V Moravské Nové Vsi dne …………2016
Region Podluží
Obce

Statutární zástupce, starosta

Podpis a Razítko

Dolní Bojanovice

Ing. Eva Rajchmanová, starostka

………………………

Hrušky

Bc. Jana Filipovičová, starostka

………………………

Josefov

Mgr. Vojtěch Pospíšil, starosta

………………………

Kostice

JUDr. Anna Bradávková, starostka

………………………

Lanžhot

Mgr. Ladislav Straka, starosta

………………………

Ladná

Mgr. Renáta Priesterrathová, starostka

………………………

Lužice

Ing. Jaroslav Kreml, starosta

………………………

Mikulčice

Ing. Jan Vlašic, starosta

………………………

Moravský Žižkov

Mgr. Josef Osička, starosta

………………………

Nový Poddvorov

Zdeněk Brhel, starosta

………………………

Prušánky

Ing. Lubomír Zahradník, starosta

………………………

Starý Poddvorov

Ing. Ivo Padalík, starosta

………………………

Tvrdonice

Ing. Zdeněk Tesařík, starosta

………………………

Týnec

Mgr. Hana Zoubková, starostka

………………………

