
STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 

Znění Stanov schválené s účinností ode dne ....................... 
Stanovy v tomto znění nahrazují od uvedeného data původní znění Stanov svazku 

z 21.12. 2011.  
 

A. Název  
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 
 
B. Sídlo 
Poděbradovo nám. č. 1, 539 23 Hlinsko 
 
C. Poslání a cíle, předmět činností svazku 
1. Důvodem založení dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu 
Hlinecko (dále jen „svazek“), jehož základem je dle ust. § 46 odst. 2 písm. b), § 49 a 
násl. a § 151 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, rozvoj území měst a 
obcí, které se stanou členy tohoto svazku, a jejich vyrovnání se evropským standardům 
a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života, je vyvíjet činnost 
ve prospěch členských obcí a jejích občanů.  
2. Uspokojování základních potřeb občanů členských obcí za současného respektování 
a ochrany veřejného zájmu je hlavním posláním a cílem činnosti svazku.   
3. Rozhodujícími oblastmi, v nichž bude svazek vyvíjet činnost, jsou tyto:  

a) podpora snižování nezaměstnanosti v jednotlivých členských obcích i celém 
regionu, 

b) zlepšování životního prostředí, 
c) rozvoj ekonomiky v regionu, 
d) rozvoj infrastruktury na území členských obcí, 
e) rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých obcích a v celém regionu, 
f) společné projekty a společné postupy v oblasti školství, sociální péče, 

zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku a péče o zvířata, 
g) spolupráce v oblasti zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a 

veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich 
nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, 
odvádění a čištění odpadních vod, 

h) spolupráce při zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení 
a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného 
území, 

i) spolupráce v oblasti ochrany ovzduší,  
j) spolupráce a společné projekty v oblasti správy majetku obcí, zejména místních 

komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních 
zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi, které slouží k uspokojování 



zájmů občanů ve všech oblastech jejich života. 
4. Cíle a poslání svazku budou realizovány mimo jiné i prostřednictvím dotačních 
titulů z veřejných zdrojů. 
5. Předmětem činnosti svazku jsou konkrétní aktivity a projekty členů svazku a 
občanů členských obcí svazku ve shora uvedených oblastech. Za předmět činnosti 
svazku se přitom považují i takové aktivity a projekty, které se dotýkají třeba jen jedné 
členské obce, pokud korespondují se zájmy svazku jako celku, resp. nejsou s těmito 
zájmy v rozporu. 
6. Svazek bude za účelem splnění svých cílů spolupracovat s dalšími subjekty 
veřejnoprávního i soukromoprávního sektoru.   
 
D. Členství ve svazku, majetková vypořádání 
1. Členství zakládajících obcí vzniká uzavřením smlouvy o vytvoření dobrovolného 
svazku obci (dále jen „zakládající členové svazku“).  
2. Členství nových obcí vzniká schválením jejich přijetí nejvyšším orgánem svazku, 
jejich přistoupením ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen 
„smlouva“) písemným prohlášením, že přistupují ke Stanovám svazku (dále jen „noví 
členové svazku“)    
3. Členy svazku se mohou stát obce a města České republiky, přičemž nestanoví-li 
smlouva, Stanovy nebo rozhodnutí orgánů svazku jinak, mají všichni členové svazku 
stejná práva a povinnosti. Člen svazku ve své přihlášce uvede, v jakém rozsahu se 
hodlá podílet na činnosti svazku, a to buď v rozsahu  

a) komplexní činnost svazku (členství komplexní spolupráce), nebo  
b) podíl na části činnosti svazku uvedením oblasti, v níž chce prostřednictvím 

svazku uspokojovat své zájmy v souladu se zájmy jiných členů (členství 
sektorové spolupráce) a svazku jako celku.  

4. Práva členů svazku: 
a) právo účastnit se na činnosti svazku a mít z toho plynoucí prospěch, 
b) právo účastnit se v orgánech svazku, 
c) právo volit a odvolávat členy orgánů svazku, 
d) právo na informace o činnosti a finančních záležitostech svazku a právo 

vyjadřovat se k nim, 
e) právo používat prostředky, zařízení a další majetek svazku v souladu se 

stanovenými podmínkami a rozsahem své faktické činnosti ve svazku, 
f) právo navrhovat změny stanov a jiných vnitřních dokumentů svazku. 

 5. Povinnosti členů svazku: 
a) naplňovat poslání a cíle svazku, 
b) prosazovat zájmy svazku u třetích osob, 
c) slaďovat obecní zájmy se zájmy svazku, 
d) dodržovat stanovy, závazné pokyny orgánů svazku a realizovat závěry 

rozhodnutí valných hromad, 
e) na veřejnosti vystupovat tak, aby bylo chráněno dobré jméno svazku, 
f) platit členské příspěvky v dohodnutých termínech a ve schválené výši; 

z důvodu hodných zřetele může valná hromada svazku platbu členských 
příspěvků prominout, přičemž za důvody hodné zřetele se považuje skutečnost, 



že členská obec využívá pouze část výhod svazku, a jinak se na jeho činnosti 
nepodílí a nečerpá z tohoto členství významnější prospěch. 

6. Členství ve svazku zaniká: 
a) písemným prohlášením člena o vystoupení ze svazku, přičemž účinky 

vystoupení nastávají posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém bylo vystoupení svazku doručeno,  

b) rozhodnutím výboru svazku o vyloučení člena pro nezaplacení členských 
příspěvků po dobu delší jednoho roku, 

c) rozhodnutím valné hromady svazku o vyloučení člena pro hrubé porušení 
smlouvy nebo stanov svazku nebo pro opakované neplnění povinností člena 
svazku; návrh na vyloučení může podat výbor svazku nebo tři členové 
svazku,  

d) zrušením svazku. 
7. V případě zániku členství má tento člen právo na poměrnou část členského 
příspěvku za období, na které byl členský příspěvek zaplacen, avšak členství 
skončilo před uplynutím této doby.  
8. Majetkové vypořádání se provádí do dvou měsíců ode dne zániku členství, a 
to na základě rozhodnutí valné hromady, která při tomto vypořádání přihlíží:  

a) k době trvání členství obce v době vytváření těchto majetkových hodnot, 
b) k podílu dané obce na celkové aktivní činnosti svazku po dobu trvání jejího 

členství, 
c) k platbě členských příspěvků a plnění dalších povinností člena svazku, 
d) k ostatním okolnostem hodných zřetele majících vliv na stanovení 

vypořádání,  
e) přičemž podpůrnou metodou je poměrné vypořádání podle počtu obyvatel 

k 31.12. roku předcházejícího datu vypořádání; valná hromada musí při 
rozhodování o vypořádání dbát základního cíle zachování efektivní 
činnosti svazku, dále toho, aby nebyla realizací vypořádání ohrožena vlastní 
činnost svazku a jeho účel založení vyjádřený v těchto stanovách a 
smlouvě, a toho, aby i při zachování těchto základních atributů bylo 
vypořádání ve vztahu k dané obci objektivní. Své rozhodnutí je valná 
hromada povinna stručně odůvodnit.   

9. Obdobně se postupuje při vypořádání majetku svazku v případě zrušení 
(zániku) svazku.       
10. V případě, že svazek vytvoří ztrátu, kterou nemůže pokrýt vlastními zdroji, 
členové svazku se podílí na úhradě této ztráty poměrně podle počtu občanů k 31. 
12. roku předcházejícího účetnímu období, ve kterém ztráta vznikla, nebude-li 
valnou hromadou dohodnuto jinak. 
11. Za účelem případných majetkových vypořádání vede svazek tomu 
odpovídající evidenci majetku svazku v časovém rozlišení. Pokyny 
k náležitostem této evidence dává výbor svazku.    
 
E. Název, IČ a sídla členů svazku 
1. Město Hlinsko se sídlem Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo náměstí, čp. l, 
539 23 Hlinsko, IČO 00270059,  



2. Obec Svratouch se sídlem Obecní úřad Svratouch, 539 42 Svratouch čp. 290, 
IČ 00271004  
3. Obec Vysočina se sídlem Obecní úřad Dřevíkov, čp. 12, IČ 00271217,  
4. Městys Bojanov se sídlem Obecní úřad Bojanov, čp. 18, IČ 00269867,  
5. Obec Dědová, se sídlem Obecní úřad Dědová, čp. 38, IČ 00269964,  
6. Obec Holetín se sídlem Obecní úřad Horní Holetín, čp. 105, IČ 00270105,  
7. Obec Horní Bradlo se sídlem Obecní úřad Horní Bradlo, čp. 7, IČ 00270130,  
8. Obec Krásné se sídlem Obecní úřad Krásné, čp. 15, IČ 00270326,  
9. Obec Krouna se sídlem Obecní úřad Krouna, čp. 218, IČ 00270334  
10. Obec Raná se sídlem Obecní úřad Raná, čp. 16, IČ 00270814,  
11. Obec Studnice se sídlem Obecní úřad Studnice, čp.108 , IČ 00270989  
12. Městys Trhová Kamenice se sídlem Úřad  Městyse Trhová Kamenice, 
Raisovo náměstí, čp. 4, IČ 271055,  
13. Městys Včelákov se sídlem Úřad městyse Včelákov, čp. 81, IČ 00271128,   
14. Obec Vítanov se sídlem Obecní úřad Vítanov, čp. 126, IČ 00271152,  
15. Obec Vortová se sídlem Obecní úřad Vortová, čp. 95, IČ 00271187,  
16. Obec Hamry se sídlem Obecní úřad Hamry, čp. 121, IČ 00270032,  
17. Obec Jeníkov se sídlem Obecní úřad Jeníkov, čp. 7, IČ 00654744,  
18. Obec Kameničky se sídlem Obecní úřad Kameničky, čp. 149, IČ 00270245,  
19. Obec Všeradov se sídlem Obecní úřad Všeradov, čp. 39, IČ 00271209,  
20. Obec Hodonín se sídlem Obecní úřad Hodonín, čp. 33, IČ 00654736,  
21. Obec Kladno se sídlem Obecni úřad Kladno, čp. 84, IČ 00270253,  
22. Obec Tisovec se sídlem Obecní úřad Tisovec, Dřeveš čp. 19, IČ 00271047  
23. Obec Vojtěchov se sídlem Obecni úřad Vojtěchov, čp. 120, IČ 00271161,  
24. Obec Chlumětín se sídlem Obecní úřad Chlumětín, čp. 56, IČ 00531669,  
25. Obec Pokřikov se sídlem Obecní úřad Pokřikov, čp. 93 , IČ 00270725,  
26. Obec Miřetice se sídlem Obecní úřad Miřetice, č. p. 66, IČ: 00270504,  
27. Obec Mrákotín se sídlem Obecní úřad Mrákotín, č.p. 52 
IČ: 60104171,  
28. Obec Otradov se sídlem Obecní úřad Otradov, Otradov č.p. 112, IČ: 
64782701.  
 
 
F. Právní nástupnictví 
      
Svazek obcí je v souladu s ust. § 151 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, právním nástupcem zájmového sdružení právnických osob „Sdružení 
obcí mikroregionu Hlinecko“, se sídlem Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko, IČO: 
70151156, který přebírá veškerá práva a povinnosti včetně majetku svého předchůdce.  
 
 
 
 



G. Orgány svazku  
 
Orgány svazku jsou:  
valná hromada svazku 
výbor svazku 
revizní komise 
      
     1. Valná hromada 

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku, a je tvořena zástupci všech 
členů svazku, kterými jsou starostové obcí, v případě jejich nepřítomnosti 
místostarostové obcí. Každá obec má jeden hlas,  

b) Valnou hromadu svolává předseda výboru svazku nejméně 2x ročně, 
c) V naléhavých případech na návrh výboru svazku nebo žádá-li to nejméně 1/3 

členů svazku, svolá předseda mimořádnou valnou hromadu do 7 dnů,  
d) Oznámení o konání valné hromady s uvedením místa, času a programu musí 

být členům oznámeno nejméně 7 dní předem, 
e) Valná hromada volí ze svých řad členy výboru svazku, a dále volí členy 

revizní komise. V obou případech stanovuje jejich počet, a délku volebního 
období; volební období může být maximálně čtyřleté,  

f) Počet členů výboru svazku a revizní komise musí být lichý. O způsobu 
hlasování při jejich volbě a počtu členů rozhodne valná hromada,  

g) Valná hromada projednává a schvaluje  
- zprávu o činnosti svazku za uplynulé období od poslední VH, 
- plán činnosti na následující období (případně dlouhodobé plány svazku), 
- zprávu revizní komise,  
- návrhy, které vznese výbor nebo kterýkoli člen sdružení, a které budou 

hlasováním zařazeny do programu valné hromady,  
- výši členských příspěvků na následující období, 
- rozhodnutí o návrhu výboru na přijetí nebo vyloučení člena , 
- rozhodnutí o mimořádném použití majetku svazku, 
- rozhodnutí ve věcech odvolání se členů proti rozhodnutí výboru svazku a 

revizní komise, 
- závěrečný účet svazku. 

h) Valná hromada je schopná usnášet se při účasti nadpoloviční většiny všech 
členů svazku.  

i) K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech členů svazku. 

j) Valná hromada má pravomoc nejvyššího orgánu svazku; v případě nejasnosti 
v kompetencích rozhoduje vždy valná hromada. 

k) Valná hromada dále řeší spory vzniklé uvnitř svazku mezi jednotlivými členy a 
mezi členy a orgány svazku 

 
     2. Výbor svazku, předseda výboru, jednatel a hospodář 
 
Výbor svazku je výkonným orgánem svazku a řídí veškerou činnost svazku mezi 
valnými hromadami. Rozhoduje o činnosti svazku a činnosti pracovních skupin 



v mezích smlouvy a stanov, popř. v mezích rozhodnutí valné hromady, a dále o 
námětech i připomínkách členů.  
 
Výbor svazku projednává a schvaluje standardní záležitosti členství ve svazku, a:  

- navrhuje přijetí nových členů, 
- navrhuje případné vyloučení některých členů svazku pro hrubé porušení 

smlouvy nebo stanov, 
- rozhoduje o vyloučení v případě nehrazení členských příspěvků člena po dobu 

delší než jeden rok, 
- schvaluje účetní závěrku svazku obcí.  

Výbor svazku je volen valnou hromadou.  
Výbor svazku volí ze svého středu:  

- předsedu výboru svazku, 
- místopředsedu výboru svazku. 

Výbor svazku jmenuje: 
- jednatele výboru svazku, 
- hospodáře výboru svazku.  

Členem výboru svazku s hlasovacím právem se dále stává z titulu své funkce předseda 
revizní komise.  
Výbor svazku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů. 
Výbor svazku může přizvat k projednání konkrétních otázek též další zástupce členů 
svazku nebo odborníky bez hlasovacího práva. 
 
Předseda výboru svazku řídí činnost výboru a jednání valných hromad; v případě 
jeho nepřítomnosti nebo z jiných důvodů může ten který orgán zvolit jiného 
předsedajícího. 
Předseda výboru svazku zastupuje svazek navenek.  
Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis 
s uvedením své funkce. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda, v případě 
nepřítomnosti místopředsedy jednatel.  
Předseda, místopředseda, jednatel a hospodář mají podpisové právo, přičemž finanční 
dispozice jsou podmíněny podpisem minimálně dvou osob a schválením v příslušných 
orgánech svazku, nejsou-li obsažena již přímo v rozpočtu svazku jako obvyklý výdaj 
či příjem.  
 
Jednatel výboru svazku 

- vede úřední agendu svazku, 
- pořizuje zápisy z jednání, 
- vede archív svazku, 
- z pověření předsedy nebo místopředsedy může v určitých vymezených 

záležitostech jednat a podepisovat jménem svazku. 
 
Hospodář výboru svazku  

- odpovídá za hospodaření svazku v souladu s právními předpisy, 
- odpovídá za vedení všech povinných evidencí peněžních prostředků svazku, 
- odpovídá za řádné vedení a evidenci ostatního majetku, 



- provádí a eviduje pokladní operace, 
- zajišťuje styk s peněžními ústavy, výkaznictví.  

Je povinen předkládat ke kontrole účty a doklady o hospodaření s majetkem svazku. 
Formu evidence hospodářských prostředků svazku stanoví v závazném pokynu výbor 
svazku. V závěru účetního roku provede hospodář účetní uzávěrku a podá daňové 
přiznání.   
 
     3. Revizní komise 
 Revizní komise  

- provádí kontrolu hospodaření svazku, 
- kontroluje plnění a dodržování smlouvy a stanov, 
- kontroluje dodržování programu činnosti svazku, 
- kontroluje usnesení valných hromad a výboru svazku,  
- prověřuje v plném rozsahu případné podněty členů svazku; o výsledku šetření 

informuje nejbližší valnou hromadu,  
- je povinna přezkoumat každý podnět podaný členskou obcí, projednat výsledky 

zjištění na nejbližší valné hromadě a podat obci zprávu o výsledku šetření.  
Revizní komise je volena valnou hromadou v počtu minimálně tří členů. 
Revizní komise volí ze svých členů svého předsedu.  
 
H. Hospodaření svazku 
 
1. Majetek svazku tvoří: 

a) příspěvky členů svazku, jejich výši schvaluje na návrh výboru svazku valná 
hromada, a to podle počtu stálých obyvatel obce evidovaných v té které členské 
obci k 1.1. příslušného roku,  

b) finanční prostředky získané z dotací a grantů,  
c) příspěvky od státních, regionálních a ostatních institucí a orgánů, 
d) dary a odkazy institucí nebo jednotlivců (peněžité i věcné). 

2. Majetek svazku je účelově vázán na poslání a cíle svazku, a nesmí ho být 
používáno k jiným účelům. 
3. Za řádné hospodaření odpovídá valné hromadě svazku výbor svazku, který pro 
každý rok zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení rozpočet svazku, 
zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení rozpočtový výhled, jakož i 
závěrečný účet za minulé období.   
4. Výbor svazku vede řádnou evidenci veškerého majetku svazku a 1x ročně předkládá 
valné hromadě zprávu o jeho využívání.  
 
CH. Závěrečné ustanovení 
 
1. Stanovy svazku jsou závazné pro všechny členy svazku, a jsou povinni se jimi řídit.  
2. Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí valné hromady, a to vždy 
ve formě písemného dodatku. Každou změnu stanov je třeba zapsat do příslušného 
registru svazků. 
3. Svazek vznikl zápisem do registru svazků, vedeného Krajským úřadem Pardubice.  
4. Svazek zaniká výmazem z registru svazků.  



Nepřevede-li se majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace 
v souladu s obecně platnými právními předpisy. Likvidační zůstatek bude rozdělen 
mezi jednotlivé členy v poměru odpovídajícím počtu obyvatel jednotlivých členů 
k 31.12. předchozího roku.   
5. Návrh na zápis do registru svazků, jakož i návrh na výmaz z registru nebo změnu 
zápisu podává předseda výboru svazku. 
6. Stanovy svazku nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti dnem zápisu do 
registru svazků vedeného u Krajského úřadu v Pardubicích. Účinnost vůči novým 
členům nastává okamžikem podpisu smlouvy a prohlášení, že nový člen přistupuje ke 
smlouvě i ke stanovám.  Stanovy schválila valná hromada 11. 4. 2013. 
 
V Hlinsku dne 28. 5. 2013 
 

      

 

                                                                      ------------------------------------------ 
                                                                                  Jiří Socha 

                                                       předseda Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 

 
  
 

 

 

 

 


