Stanovy Asociace dobrovolných svazků obcí
Středočeského kraje, z. s.
Čl I. — Název a sídlo
I.1.
I.2.

Název spolku: Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, z.
s.
Sídlo spolku: Komenského náměstí 700, Votice 259 01

Čl II. — Charakter spolku
II.1.

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým zapsaným spolkem
vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném
znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva, v němž se
spolčily víceúčelové dobrovolné svazky obcí.

Čl III. — Účel spolku
III.1.

III.2.

Základním účelem spolku je společensky užitečná činnost, která
všestranně přispívá ke zlepšování kvality života a životního prostředí, při
respektování partnerství a meziobecní spolupráce ve všech územích obcí
s rozšířenou působností Středočeského kraje.
Další účely spolku:
• podpora rozvoje meziobecní spolupráce, zvyšování povědomí o
přínosech meziobecní spolupráce mezi aktéry regionálního a
místního rozvoje,
• aktivní zapojení do implementace strategií a koncepcí
vytvářených na nadobecní, tj. mikroregionální a regionální úrovni
včetně strategií rozvoje Středočeského kraje,
• spolupráce s institucemi s krajskou a celostátní působností,
jejichž rozvojové aktivity jsou směřovány mimo jiné i do území
Středočeského kraje,
• aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů
spolku; povinnost spolku, aby i tyto aktivity byly v souladu
s účelem spolku, tím zůstává nedotčena;
• vedlejší hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti; a to však pouze za podmínky, že jejím účelem
je podpora hlavní činnosti spolku anebo hospodárné využívání
majetku spolku;
• spolek organizuje přednášky, školení, kurzy, výměnu zkušeností a
sdílení příkladů dobré praxe pro své členy, pořádá vzdělávací
akce;
• poskytuje konzultační, odbornou i praktickou činnost pro své
členy;
• provádí vlastní publikační činnost;

Čl IV. — Formy činnosti
IV.1.

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) Koordinace a přenos informací mezi regiony obcí s rozšířenou
působností Středočeského kraje a Krajským úřadem Středočeského kraje.
b) Komunikace a zastupování zájmů regionů obcí s rozšířenou působností
Středočeského kraje na jednáních vládních i nevládních institucí.
c) Komunikace a koordinace cílů projektů a rozvoje mezi regiony obcí
s rozšířenou působností Středočeského kraje.

Čl V. — Orgány spolku
V.1.

Orgány spolku jsou:
a)
b)
c)
d)

Členská schůze,
Předsednictvo,
Předseda,
Dozorčí rada.

Čl VI. — Nejvyšší orgán spolku
VI.1.
VI.2.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Členská schůze především:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

VI.3.

přijímá členy a partnery,
volí a odvolává statutární orgán,
rozhoduje o sloučení, splynutí nebo zrušení spolku,
rozhoduje o zřízení peněžních fondů a stanovení pravidel jejich čerpání,
rozhoduje o pravidlech pro rozdělení zisku a úhrady ztrát spolku,
rozhoduje o stanovení výše a způsobu vyplácení odměn voleným členům
orgánů spolku,
rozhoduje o přijetí a vyloučení členů spolku,
rozhoduje o výši a termínu splatnosti členských příspěvků,
rozhoduje o nabytí a převodu nemovitostí,
schvaluje právní jednání spolku, jejichž předmětem je hodnota
převyšující 100.000, - Kč,
rozhoduje o uložení úkolů jednotlivým orgánům spolku,
rozhoduje o dalších záležitostech spolku, které si členská schůze vyhradí,
rozhoduje o změnách stanov,
jako své iniciační a kontrolní orgány vytváří komise,
stanovuje zásady a cíle fungování dobrovolných svazků obcí, jejichž
společné sdílení vytváří hodnotový rámec činnosti spolku; k tomu účelu
schvaluje kodex činnosti dobrovolného svazku obcí.

Členská schůze je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za rok a
to tak, aby mohl být schválen rozpočet spolku a roční účetní závěrka či
výsledek hospodaření.
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VI.4.

Členská schůze musí být svolána písemně a to nejméně 30 dní před jejím
konáním s tím, že pozvánka musí obsahovat zejména místo, čas a program
jednání. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, nelze na
členské schůzi hlasovat s výjimkou případů, kdy jsou přítomni a souhlasí-li
s jejich projednáním nadpoloviční většina všech členů spolku.
VI.5. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná
členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi
nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení
konkrétního důvodu pro tuto žádost a program mimořádné členské
schůze. Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze do 30 dnů od
doručení řádné žádosti, může ten člen, který žádost podal, svolat zasedání
členské schůze na náklady spolku sám.
VI.6. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a
požadovat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované
vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.
VI.7. Každý člen spolku je zastoupen právě jedním zástupcem, který před
zahájením jednání členské schůze prokáže oprávnění jednat jménem člena
spolku.
VI.8. Každý člen spolku má k dispozici právě jeden hlas.
VI.9. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nejméně poloviny všech
členů. V případě, že není členská schůze usnášeníschopná, bude do 14 dnů
svolána náhradní členská schůze s totožným programem, která je
usnášeníschopná za účasti nejméně poloviny členů.
VI.10. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s
využitím technických prostředků.
VI.11. Jednání členské schůze se mohou účastnit i partneři spolku, pokud členové
spolku na členské schůzi nerozhodnou jinak.

Čl VII. — Statutární orgán
VII.1.

VII.2.

VII.3.

VII.4.
VII.5.
VII.6.

VII.7.

Statutárním orgánem spolku je předsednictvo tvořené minimálně třemi
členy. Předsednictvo je tvořeno předsedou, místopředsedou a dalšími
členy.
Předseda, místopředseda a další členové předsednictva jsou voleni na
dobu určitou; a to na období 3 let., případně dokud nejsou členskou schůzí
odvoláni, nebo pozbydou členství ve spolku. Opakované zvolení je možné.
Předsednictvo vede a řídí fungování spolku mezi členskými schůzemi, svou
činností přispívá k naplňování cílů spolku, pečuje o jeho rozvoj, dohlíží na
dodržování stanov.
Předsednictvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře.
Předsednictvo svolává jeho předseda. Předsednictvo může být svoláno i
nadpolovičním souhlasem většiny jeho členů.
Předsednictvo je usnášeníschopné pouze za účasti nadpoloviční většiny
svých členů. Každý den předsednictva má jeden hlas. Rozhodnutí
předsednictva jsou přijímána nadpoloviční většinou všech členů.
Na schůzi předsednictva mohou být zváni dle potřeby hosté. Tito hosté
nemají hlasovací právo.
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VII.8.

Mezi pravomoci předsednictva dále patří:

a) řádné vedení účetní a daňové dokumentace,
b) řádné hospodaření s majetkem spolku,
c) vedení seznamu členů a bývalých členů spolku,
d) příprava podkladů pro jednání členské schůze,
e) předložit členské schůzi zprávu o pohledávkách a závazcích členů vůči
spolku,
f) vyjádřit se k návrhům a zjištěním dozorčí rady,
g) spolupracovat s partnery spolku při naplňování cílů spolku,
h) spolupracovat s dalšími aktéry při naplňování cílů spolku,
i) vyjádřit se ke zjištění ohledně porušení pravidel členství ze strany člena
spolku,
j) vést jednání se zájemci o vstup do spolku,
k) vést jednání se zájemci o partnerství,
l) vykonávat i jiné činnosti, které nejsou svěřeny ostatním orgánům spolku.

Čl VIII. — Předseda spolku
VIII.1. Předseda jedná za spolek samostatně.
VIII.2. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná za spolek
navenek. Podepisování za spolek se děje tak, že se k názvu spolku připojí
podpis předsedy nebo místopředsedy na základě pověření Členskou
schůzí.
VIII.3. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo na základě
přímého písemného zmocnění uděleného předsedou.
VIII.4. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna i další
osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s
vymezením oprávnění a odpovědnosti. Předseda spolku může ke konání
pověřit jiného člena spolku či zaměstnance spolku.
VIII.5. Předseda se řídí právními předpisy České republiky, stanovami spolku a
rozhodnutími statutárního orgánu spolku a členské schůze.
VIII.6. Funkce předsedy (místopředsedy) zaniká:
a)
b)
c)
d)

uplynutím funkčního období,
odvoláním předsedy (místopředsedy) členskou schůzí,
vzdáním se funkce,
smrtí předsedy (místopředsedy).

VIII.7. Funkce předsedy (místopředsedy) zaniká zvolením nového předsedy
(místopředsedy). V případě zániku funkce jiným způsobem zvolí nejvyšší
orgán na nejbližší členské schůzi do funkce nového předsedu, příp.
místopředsedu.
VIII.8. Uplyne-li doba, na kterou byl předseda (místopředseda) zvolen, zůstává
tento ve funkci do doby zvolení nového předsedy (místopředsedy).
VIII.9. Předseda a místopředseda jsou povinni svou funkci vykonávat s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Předseda a místopředseda
ze své činnosti odpovídá členské schůzi.
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Čl IX. — Dozorčí rada
IX.1.

IX.2.

IX.3.
IX.4.
IX.5.

Dozorčí rada má minimálně tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává
členská schůze z řad členů nebo partnerů spolku. Dozorčí rada se
zodpovídá členské schůzi.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, k jehož kompetencím patří
svolávat a řídit jednání dozorčí rady, zajistit zpracování zápisu z jejího
jednání. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu určitou, a to po dobu 3
let. Opakované zvolení je možné. V případě nepřítomnosti předsedy může
vést jednání a zajistit zápis i jiný člen dozorčí rady. Dozorčí rada může
zvolit ze svého středu i místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho
nepřítomnosti.
Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím v předsednictvu spolku.
Člen dozorčí rady vykonává funkci vždy osobně.
Úkolem dozorčí rady je:

a) kontrola dodržování stanov spolku a platných právních předpisů,
b) kontrola dodržování usnesení orgánů spolku,
c) kontrola hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem nahlížení do
účetních knih a všech související dokladů a dokumentů,
d) plnění úkolů zadaných členskou schůzí a přijímáním podnětů ke
kontrolní činnosti od jednotlivých členů spolku,
e) seznámit členskou schůzi s výsledky činnosti dozorčí rady.
IX.6.

IX.7.

IX.8.

Při provádění kontrol je dozorčí rada povinna postupovat objektivně a
nestranně. Kontrolu provádí nezávisle na ostatních orgánech spolku a na
základě vlastního rozhodnutí.
Dozorčí rada se schází dle potřeb, nejméně však 1x za půl roku. Schůzi
dozorčí rady svolává a řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná,
je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů.
Členství v dozorčí radě zaniká:
a)
b)
c)
d)

uplynutím funkčního období,
odvoláním člena dozorčí rady členskou schůzí,
vzdáním se funkce,
smrtí člena dozorčí rady.

V případě zániku funkce člena dozorčí rady zvolí členská schůze na nejbližším jednání od
zániku funkce nového člena dozorčí rady.

Čl X. — Členství ve spolku
X.1.
X.2.

Členy spolku přijímá členská schůze.
Členem spolku může být maximálně jeden víceúčelový dobrovolný svazek
zabývající se mimo jiné administrativní podporou obcí ve správním obvodu
obce III. typu. Členy tohoto svazku je minimálně 20 obcí nebo alespoň 3/5
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X.3.
X.4.

všech obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže se
v tomto správním obvodu nachází méně než 30 obcí.
Člena spolku ve všech úkonech zastupuje osoba pověřená víceúčelovým
dobrovolným svazkem obcí.
Spolek vede seznam současných i bývalých členů.
Členství zaniká:
a) vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení
člena o vystoupení doručeno do sídla spolku;
b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků – členství zaniká
dnem rozhodnutí Členské schůze o zrušení členství, pro nezaplacení
členského příspěvku nejpozději k 31. 12. daného kalendářního roku,
ačkoliv byl předtím člen písemně upozorněn;
c) vyloučením pro jiné závažné důvody – členství zaniká dnem rozhodnutí
Členské schůze; člena lze vyloučit, pokud svým jednáním porušuje účel,
zásady a cíle spolku, zanedbává členské povinnosti, ohrožuje řádně plnění
poslání spolku; působí proti zájmům a dobré pověsti spolku;
d) ztrátou právní osobnosti člena.

Čl XI. — Práva a povinnosti člena spolku
XI.1.

Každý člen má právo:
a) účastnit se činnosti spolku,
b) být pravidelně informován o dění ve spolku,
c) podávat návrhy, podněty, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a
obdržet od nich odpovědi na svá podání,
d) být volen do orgánů spolku,
e) účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se svým hlasem na
rozhodování.

XI.2.

Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody
a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
b) hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí,
c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

Čl XII. — Majetek a hospodaření spolku
XII.1.
XII.2.

Činnost spolku je financována zejména z členských příspěvků, dotací,
sponzorských darů a příjmů z činností vyvíjených spolkem.
Veškeré získané prostředky mohou být použity pouze a v souladu a za
podmínek určených těmito stanovami a rozhodnutím příslušných orgánů
spolku.
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Čl XIII. — Partneři spolku
XIII.1. Partnerem spolku může být každá fyzická nebo právnická osoba, která
projeví zájem o činnost spolku a se kterou byla uzavřena smlouva o
partnerství.
XIII.2. Smlouva o partnerství bude uzavírána za účelem realizace konkrétního
společného projektu, bez vyloučení možné finanční participace na realizaci
aktivit projektu.
XIII.3. Partneři spolku mají právo na informace o činnosti spolku a dále mají
právo účastnit se jednání zasedání Členské schůze.
XIII.4. Partneři nemají právo hlasovat na Členské schůzi, jejich názor má
charakter poradní a doporučující.

Čl XIV. — Závěrečná ustanovení
XIV.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí
členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
XIV.2. Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané dne 20. 10. 2020

__________________________
Předseda
Asociace Dobrovolných svazků obcí
Středočeského kraje, z. s.
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