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STANOVY SVAZKU OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ
Čl. 1
Základní ustanovení
1.1. Dobrovolný svazek obcí (dále jen „svazek“) byl založen zakladatelskou smlouvou ve
smyslu § 20 a) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, a § 20 f) až
20j) občanského zákoníku. Tyto stanovy svazku vycházení z platného znění zákona č.
128/2000 Sb. o obcích.
1.2. Svazek obcí byl registrován v registru sdružení vedeného u Okresního úřadu Šumperk
pod č. j. Vnitř. 2/97-S dne 16. 10. 1997.
1.3. Svazek je právnickou osobou.

Čl. 2
Název a sídlo členů svazku obcí
2.1. Členy svazku jsou:
Název
Obec Rapotín

IČO
635901

Obec Velké Losiny

303551

Obec Sobotín

303348

Obec Loučná nad Desnou

302953

Obec Vikýřovice

635898

Obec Rejchartice

635910

Obec Hraběšice

00635928

Obec Vernířovice

60045493

Obec Petrov nad Desnou

72054433

Sídlo
Obecní úřad Rapotín, Šumperská 775
788 14 Rapotín
Obecní úřad Velké Losiny, Rudé armády 321,
788 15 Velké Losiny
Obecní úřad Sobotín 89, 788 16 Petrov nad
Desnou
Obecní úřad Loučná nad Desnou,
788 11 Loučná nad Desnou 57
Obecní úřad Vikýřovice, Petrovská 168,
788 13 Vikýřovice
Obecní úřad Rejchartice, Rejchartice 47,
787 01 Šumperk
Obecní úřad Hraběšice, Hraběšice 10,
788 15 Velké Losiny
Obecní úřad Vernířovice, Vernířovice 53,
788 15 Velké Losiny
Obecní úřad Petrov nad Desnou 156,
788 16 Petrov nad Desnou

Čl. 3
Název, sídlo, trvání a předmět činnosti svazku
3.1.

Název svazku:
Sídlo svazku:
IČO:

3.2.

Trvání svazku:

Svazek obcí údolí Desné
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
65497074
na dobu neurčitou
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3.3.

Předmětem hlavní činnosti svazku je zejména:
1. Zajištění provozu, údržby, oprav a dalšího rozvoje a modernizace železnice Desná
s tratí Šumperk – Kouty nad Desnou s odbočením do Sobotína, a souvisejícího
nemovitého a movitého majetku
2. Zabezpečení dopravní obslužnosti pro region svazku
3. Zkvalitňování sociálních podmínek v regionu svazku
4. Plnění úkolů v oblasti školství
5. Podpora činnosti a spolupráce s vytvořenými akčními skupinami a občanskými
sdruženími v regionu svazku
6. Vyvíjení činností směřujících k získání podpory a zdrojů na realizaci výše
uvedených hlavních činností
7. Spolupráce v oblasti ochrany veřejného pořádku v obcích Svazku
8. Vzájemná koordinace ostatních veřejných činností mezi obcemi svazku a
podnikatelskými subjekty
vedoucích k rozvoji regionu, zejména v oblasti
bydlení,cestovního ruchu aj.
9. Životní prostředí a protipovodňová opatření

3.4.

Vedlejší (hospodářská) činnost svazku je zejména:
 Příprava a realizace investičních akcí, na které byla získána podpora
v rámci hlavní činnosti
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Pronájem majetku nabytého privatizací železniční tratě Šumperk – Kouty
nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín

3.5.

Členové svazku a jeho orgány vykonávají výše uvedenou činnost ve vzájemné shodě a
spolupráci a bez jakéhokoliv upřednostňování zájmů kteréhokoliv člena před zájmy
jiného člena svazku.

Čl. 4
Orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob
jejich rozhodování
4.1.

Orgány svazku jsou:

- valná hromada
- předsednictvo
- kontrolní komise

Čl. 5 a
Valná hromada svazku
5.1.
5.2.

Valná hromada svazku je nejvyšším orgánem svazku.
Valná hromada rozhoduje o následujících záležitostech:
5.2.1. Rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí,
prodeji a nabývání movitého majetku svazku ve finančním objemu větším než
1 000 000,- Kč bez DPH na jednotlivý případ
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5.2.2. Schvaluje provozní a investiční rozpočet svazku v podrobnosti položek
rozpočtové skladby, jejichž dodržení je pro předsednictvo závazné – viz dále
§12, odst.2 zákona o obcích
5.2.3. Schvaluje obchodní případy s finančním objemem vyšším než 1 000 000.- Kč,
pokud již nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu svazku
5.2.4. Schvaluje strategické cíle a zaměření svazku obce. Tyto cíle a zaměření
podléhají předchozímu souhlasu zastupitelstev všech obcí, které jsou členy
svazku
5.2.5. V rámci předmětu činnosti rozhoduje o všech sporných případech, pokud mezi
jednotlivými členy svazku vzniknou
5.2.6. Schvaluje výsledky hospodaření a účetní závěrku svazku a podle okolností
přijímá opatření vůči předsednictvu svazku případně kontrolní komisi. Přitom se
řídí dalšími ustanoveními zákona č.128/2000 Sb. a zákona č.420/2004 Sb.
O ostatních, než výše uvedených záležitostech, rozhoduje předsednictvo svazku
5.3.
Valná hromada svazku je složena ze zástupců všech členů svazku tak, že každá obec
s počtem obyvatel nad 1 000 je zastoupena na valné hromadě dvěma zástupci, obec
s počtem obyvatel do 1 000 jedním zástupcem.
5.4.
Zástupce člena Valné hromady jmenuje a kdykoliv odvolává zastupitelstvo obce a
pokud toto zastupitelstvo v průběhu svého funkčního období nerozhodne jinak, končí
jeho funkční období nejpozději dnem, kdy nově zvolené zastupitelstvo obce jmenuje
svého nového zástupce.
5.5.
Každý zástupce na valné hromadě disponuje jedním hlasem.
5.6.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je na ni přítomno 50% všech
delegovaných zástupců členů svazku.
5.7.
Valná hromada volí ze svých zástupců a odvolává členy předsednictva, ve kterém je
zastoupena každá obec (město) 1 členem. Členem předsednictva je zpravidla starosta
nebo místostarosta příslušné obce.
5.8.
Valná hromada volí kontrolní komisi svazku.
5.9.
Valná hromada se schází na svých zasedáních nejméně 1x ročně. Valnou hromadu
svolává předseda nebo místopředseda svazku písemnou pozvánkou doručenou
v tištěné podobě nebo elektronickou poštou všem členům svazku nejméně 10 dní
předem. K pozvánce svolávající připojí program valné hromady a písemné podklady.
5.10. První valná hromada svazku se koná po skončení volebního období zastupitelstev
obcí a musí se uskutečnit nejpozději do 4 měsíců po vyhlášení výsledků voleb do
zastupitelstva nejméně v 70% obcí, které jsou členy svazku. Pevnými body programu
první valné hromady je volba členů předsednictva a kontrolní komise svazku.
5.11. Kromě valné hromady může být svolána mimořádná valná hromada. Mimořádnou
valnou hromadu svolá předseda nebo místopředseda svazku, nebo pokud o to požádá
nejméně jedna třetina členů svazku.
5.12. Jednání valné hromady zahajuje předseda nebo místopředseda svazku. V úvodu
zasedání musí být projednán a schválen program valné hromady, zapisovatel a dva
ověřovatelé zápisu. V závěru jednání valná hromada schválí své usnesení.
5.13. K platné volbě, k platnému rozhodnutí nebo usnesení valné hromady je třeba
nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců členů svazku.
5.14. Při hlasování o změně stanov svazku musí tyto změny odsouhlasit 70% zástupců
členů svazku..
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Čl. 5b
Svazkové školství
5.15.
5.16.

5.17.
5.18.
5.19.

Rozhodování o všech záležitostech týkajících se svazkového školství je svěřeno
kvalifikované valné hromadě.
Kvalifikovaná valná hromada je složena ze zástupců obcí přistoupivších ke
Svazkovému školství. Obce nad 2 500 obyvatel jsou zastoupeny třemi zástupci, obce
nad 1000 obyvatel dvěma zástupci a obce do 1000 obyvatel jedním zástupcem.
Zástupci všech obcí mají každý jeden hlas.
Kvalifikovaná valná hromada volí na svém prvním zasedání ze svých zástupců
předsedu.
Kvalifikovaná valná hromada je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomno 60%
všech zástupců.
K platnému usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech hlasů členů kvalifikované
valné hromady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 5c
Předsednictvo svazku, předseda, místopředsedové
Statutárním orgánem svazku je předsednictvo, které řídí činnost svazku.
Předsednictvo volí ze svého středu a odvolává předsedu, 1. místopředsedu a 2.
místopředsedu.
5.21. Za svazek je oprávněn jednat předseda svazku nebo jeden z místopředsedů
samostatně. Pokud za svazek jedná místopředseda, je povinen o výsledcích jednání
neprodleně informovat předsedu svazku.
5.22. Funkční období předsednictva zahajuje jeho zvolením a jeho činnost je ukončena
dnem konání první valné hromady dle čl.5.10 po ukončení funkčního období
zastupitelstva obce. V této lhůtě je dosavadní předseda nebo místopředseda povinen
svolat valnou hromadu nebo mimořádnou valnou hromadu, na které bude zvoleno
nové předsednictvo, které tentýž den zvolí předsedu svazku a dva místopředsedy
svazku.
5.23. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas 1. resp 2. místopředsedy. Pokud
na zasedání předsednictva není přítomna nadpoloviční většina členů, je jakékoliv
přijaté rozhodnutí přítomných členů předsednictva neplatné od samého počátku a
takové zasedání má pouze informativní charakter.
5.24. Předsednictvo svazku schvaluje nebo rozhoduje:
5.24.1. Rozhoduje o všech záležitostech svazku, pokud nejsou vyhrazeny valné
hromadě
5.24.2. Schvaluje výsledky všech výběrových řízení a jmenuje související komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Přitom dohlíží, aby při
výběrových řízeních byly dodrženy postupy podle zákona o zadávání veřejných
zakázek v platném znění a u všech akcí včetně podlimitních rozhoduje o formě
soutěže
5.20.
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5.24.3. Rozhoduje o vnitřní organizační struktuře svazku, schvaluje jeho vnitřní
předpisy, rozhoduje o zajišťování rutinních činností prostřednictvím jiných osob
nebo subjektů
5.24.4. Rozhoduje o pracovněprávních a mzdových záležitostech zaměstnanců svazku
5.24.5. Zajišťuje zpracování zpráv o činnosti a hospodaření svazku a dalších podkladů a
tyto dokumenty projednává před jejich předložením valné hromadě
5.24.6. Připravuje a předkládá ke schválení valné hromadě návrh rozpočtu svazku
5.24.7. Rozhoduje v rámci rozpočtu a opatření schválených valnou hromadou svazku o
operativních investičních záležitostech a provozních záležitostech souvisejících
s údržbou a provozem na železniční trati Desná v rozsahu schválených opatření
valnou hromadou
5.24.8. V rámci schváleného rozpočtu svazku projednává a schvaluje obsahovou náplň
všech smluv a jejich dodatků s celkovým finančním objemem vyšším než 100
tis. Kč před jejich podpisem. Sjednání takové smlouvy bez předchozího
schválení předsednictvem se považuje za závažné porušení stanov svazku a
zakládá právo svazku domáhat se náhrady škody způsobené uzavřením takové
smlouvy vůči zástupci, který za svazek smlouvu podepsal. Škodou se pro tyto
účely se rozumí i plnění nebo sankční plnění, které bude svazek zavázán
z takové smlouvy platit.
5.24.9. Hrozí-li nebezpečí havárie, vzniku škod na majetku, životech a zdraví osob nebo
prodlení s následkem škody, je předsednictvo oprávněno rozhodnout o
provedení nejnutnějších opatření a svolat mimořádnou valnou hromadu.
V takovém případě je možno mimořádnou valnou hromadu svolat ve zkrácené
lhůtě do 3 dnů. Valná hromada schválí přijatá nejnutnější opatření a rozhodne o
dalším postupu.
5.24.10.Předsednictvo svazku je oprávněno ustanovit funkce manažera svazku, kterému
budou podřízeni všichni zaměstnanci svazku. Manažera svazku jmenuje a
odvolává předsednictvo svazku, které může na něj přenést některé ze svých
pravomocí a stanoví další podmínky výkonu této funkce.
5.25. K výkonu zaměstnavatelských práv ve svazku je zmocněn předseda svazku a
v případě jeho nepřítomnosti 1. nebo 2. místopředseda svazku
5.26. Za včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku zodpovídá předseda svazku
5.27. Z jednání předsednictva pořizuje pověřený zaměstnanec svazku nebo obce zápis,
který musí být v tištěné nebo elektronické podobě doručen všem členům svazku do
10 dnů po jednání.
5.28. Předsednictvo se schází 1x měsíčně podle ročního časového plánu. Předsednictvo
může být předsedou nebo místopředsedou svazku svoláno mimořádně kdykoliv i
v jiných termínu odsouhlaseném členy předsednictva nejméně 5 dnů předem.
5.29. V případě neúčasti člena předsednictva svazku na jeho zasedání je nepřítomný člen
oprávněn vyslat na zasedání zástupce z řad členů zastupitelstva příslušné obce. Tento
zástupce má pouze roli poradní, není však oprávněn hlasovat. V případě, že bude
nepřítomným členem písemně pověřen zastupováním, má oprávnění hlasovat.
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Čl. 6
Kontrolní komise
6..1
6..2

6..3
6..4

6..5

Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí valná hromada. Za člena
kontrolní komise nemůže být zvolen člen předsednictva svazku.
Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost svazku. Kontroluje zejména, zda je
prováděna v souladu se stanovami svazku, uzavřenými smlouvami a všeobecně
závaznými nebo jinými předpisy, majícími vztah k činnosti svazku
Kontrolní komise odpovídá za svou činnost valné hromadě a podává jí zprávy o své
činnosti. Funkční období komise je shodné s funkčním obdobím předsednictva.
Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Kontrolní komise je
schopna se usnášet a rozhodovat, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční
většina všech jejich členů. Při jednání rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů.
Předseda kontrolní komise je oprávněn zúčastnit se jednání předsednictva s hlasem
poradním.

Čl. 7
Podepisování za svazek
7.1

7.2

7.3

Všechny objednávky a smlouvy s finančním objemem nad 100 000.- Kč podepisují
vždy předseda a místopředseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy oba
místopředsedové svazku po předchozím schválení obsahu smluv předsednictvem
svazku.
Objednávky a smlouvy s finančním objemem do 100 000.- Kč je oprávněn podepsat
předseda svazku a v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku. Tito jsou povinni
jednat v co nejlepším zájmu svazku tak, aby svazek nebyl ekonomicky či jinak
znevýhodněn a poškozen. Takové obchodní případy nepodléhají předchozímu
souhlasu předsednictva s tím, že za jejich obsah a cenu nese ten, kdo smlouvu
podepsal, osobní odpovědnost a odpovídá za případnou škodu způsobenou sjednáním
takové smlouvy, zejména za škodu spočívající v ekonomické nevýhodnosti smlouvy
O podpisu smluv je předseda svazku povinen informovat ostatní člena předsednictva
svazku na jeho nejbližším zasedání.

Čl. 8
Majetek svazku obcí
8.1.
8.2.
8.3.

Majetkem Svazku jsou věci, práva a jiné majetkové hodnoty.
Majetek Svazku k datu jeho založení je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady
majetku obcí (měst), jejichž rozsah je uveden v příloze stanov.
Příjmem svazku jsou dále příjmy z vlastního majetku a majetkových práv a příjmy z
výsledků plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami.
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8.4.

8.5.

Dalším zdrojem příjmů svazku jsou dobrovolné příspěvky členů, přijaté dary, jakož i
dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, případně z rozpočtu vyšších územně
samosprávných celků a jiné příjmy.
Veškerý majetek, včetně majetku získaného z příjmů svazku, je ve vlastnictví
svazku.

8.6.

Čl. 9
Zdroje příjmů svazku obcí
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

Svazek je samostatným právním subjektem, nesoucím právní a majetkovou
odpovědnost za svou činnost, samostatně hospodařícím na svůj účet.
Zdrojem financování svazku mohou být výnosy z prodaného majetku, příspěvky
členů svazku nebo jiných právnických a fyzických osob, dotace, jiné finanční
výpomoci a úvěry. Výše příspěvku členů svazku na běžný rok se stanoví každoročně
proporcionálně k počtu obyvatel obce ve stavu k 1.1. předchozího roku
Zdrojem financování je i vytvořený zisk z vedlejší (hospodářské) činnosti svazku.
Náklady na financování účelu svazku, které nebudou pokryty z jiných zdrojů, se
členové svazku zavazují uhradit poměrnou částí podle počtu obyvatel obce a dle
usnesení schváleného valnou hromadou.

Čl. 10
Práva a povinnosti členů svazku obcí
10.1.

10.2.

10.3.

Podpisem zakladatelské smlouvy člen svazku souhlasí s tím, že se bude aktivně a
trvale podílet na plnění zakladatelské smlouvy a stanov dobrovolného Svazku obcí
údolí Desné.
Jednotliví členové svazku a občané obcí, které vytvořili svazek obcí, jsou oprávněni:
 účastnit se zasedání valné hromady svazku obcí a nahlížet do zápisů o
jejím jednání
 podávat svazku obcí písemné nebo ústní návrhy.
Za plnění závazků vůči třetím osobám jsou účastníci této smlouvy zavázání společně
a nerozdílně.

Čl. 11
Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí
11.1.
11.2.

Veškerý zisk, dosažený z činnosti svazku, bude použit na financování předmětu
činnosti svazku.
Ztráta svazku obcí bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let, popřípadě
jednotlivými členy svazku dle usnesení valné hromady.
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Čl. 12
Podmínky přistoupení do svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání
majetkového podílu
12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Obec vstupuje do svazku a vystupuje z něj na základě usnesení zastupitelstva obce a
souhlasu valné hromady svazku.
Podpisem zakladatelské smlouvy souhlasí obec, že se bude aktivně a trvale podílet
na zabezpečení předmětu činnosti (účelu) svazku.
Obec, která vstupuje do již existujícího svazku, musí v písemném prohlášení o
vstupu do svazku uvést, že přistupuje k zakladatelské smlouvě a souhlasí se
stanovami. Se vstupem obce do již existujícího svazku musí na valné hromadě
svazku souhlasit 100% přítomných členů svazku.
Obec může ze svazku vystoupit písemným oznámením předsednictvu svazku.
Písemné oznámení musí být podáno nejpozději do 30. 6. kalendářního roku a
členství končí k 31. 12. téhož roku.
Členství ve svazku zaniká v případě zániku svazku, o kterém rozhodne valná
hromada. Usnesení z valné hromady o zániku svazku musí být předloženo
Krajskému úřadu v Olomouci, který provede výmaz z registru sdružení. Dnem
výmazu z registrace u Krajského úřadu v Olomouci svazek zaniká.
Pro zrušení svazku obcí a jeho zánik platí ustanovení § 20 j) občanského zákoníku,
tzn. Před zánikem svazku bude provedena likvidace s návrhem na majetkoprávní
vypořádání, jestliže jmění sdružení nepřechází na právního nástupce.
Vystoupí-li obec ze svazku, má nárok na vypořádání svého majetkového podílu na
Svazku tímto postupem:
Majetek získaný privatizací železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov
nad Desnou – Sobotín zůstává trvale ve vlastnictví svazku. Nemovitý majetek
včetně jeho vybavení a movitý majetek, získaný výkonem společné činnosti svazku,
přechází na vystupujícího člena svazku jen tehdy, pokud tento majetek slouží
výlučně pro potřeby občanů vystupujícího člena svazku a nesouvisí s činností
svazku. V ostatních případech zůstává majetek ve výlučném vlastnictví svazku bez
nároku na jakékoliv náhrady vystoupivšímu členu svazku.
Člen, který ze svazku vystupuje, má nárok na vrácení vneseného vkladu. V případě,
že tento majetek byl zhodnocen z příjmů nebo majetku svazku, je povinen
zhodnocení ke dni vystoupení vyplatit svazku v penězích nebo po vzájemné dohodě
i jiným plněním.
Dojde-li k zániku svazku:
a) přechází vlastnické právo k nemovitému nebo movitému majetku vloženého
obcí zpět do výlučného vlastnictví obce, která tento majetek vložila
b) ostatní majetek kromě peněz se stane předmětem dražby nebo prodeje. Výtěžek
z dražby nebo prodeje společně s penězi svazku snížený o platby všech závazků
a zákonných poplatků svazku bude rozdělen mezi členy svazku v poměru
odpovídajícímu počtu obyvatel obce ve stavu k 1.1. roku, ve kterém svazek
zanikl, k celkovému počtu obyvatel všech obcí svazku.

STANOVY SVAZKU OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ

Čl. 13
Obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily
13. 1.
13. 2.

Veškerou činnost svazku kontroluje kontrolní komise dle ustanovení čl. 7 těchto
stanov.
Další kontrolní činnost může v rozsahu a způsobem schváleným na valné hromadě
svazku vykonávat kontrolní výbor příslušného zastupitelstva obce.

Čl. 14
Zaměstnanci svazku
14.1.

Pro zajištění běžných činností může svazek zřídit funkce placených zaměstnanců,
kteří odpovídají předsednictvu svazku a jsou jím řízeni.

Čl. 15
Doplňování a změna stanov
15.1.
15.2.

K doplnění a změnám stanov svazku je oprávněna valná hromada.
Změny a doplnění stanov se zapisují do registru sdružení vedeného u Krajského
úřadu v Olomouci.

Čl. 16
Způsob finančního vypořádání při zániku svazku
16.1.

16.2.

Při zániku svazku se v první řadě vypořádají závazky vůči státu. Dále se vypořádají
dluhy vůči ostatním věřitelům. V případě, kdy majetek svazku nepokryje všechny
závazky, zavazují se tímto členové svazku vypořádat tyto závazky dle usnesení
schváleného valnou hromadou.
Případný zůstatek, po uspokojení věřitelů, bude rozdělen mezi členy svazku dle
usnesení schváleného valnou hromadou.
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Čl. 17
Závěrečná ustanovení
17.1.
17.2.

17.3.

Změny a doplnění stanov svazku nabývají účinností dnem schválení valnou
hromadou svazku dne ………
Stanovy byly schváleny valnou hromadou svazku dne …….. a tímto dnem nabyly
platnosti a účinnosti. Stanovy, schválené dne 16.02.2012, pozbývají dnem ………..
platnosti.
Pokud není ve stanovách upraveno jinak, platí obecně závazné předpisy.

V Rapotíně dne …………………………..

………………………………….
Ing. Miroslav Kopřiva, CSc.
I. místopředseda Svazku

…………………………………..
Iveta Fojtíková
II. místopředsedkyně Svazku

………………………………….
Ing. Pavel Žerníček
předseda Svazku

