Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Č á s t I.
§1
Název, sídlo a doba trvání svazku obcí
1. název svazku obcí:
sídlo svazku obcí:
IČ :

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV
489 55 001

2. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace je založen na dobu neurčitou.
§2
Založení Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
1. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace byl založen zakladatelskou smlouvou jako
dobrovolný svazek obcí a vznikl dne 23. prosince 1993.
2. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace ( dále jen Svazek ) je právnickou osobou.
§3
Název a sídlo členů Svazku
Členy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace jsou tyto obce a město :
Obec

Sídlo

IČ

Bohutín
Daleké
Dušníky
Dlouhá
Lhota
Drásov
Dubenec
Dubno
Háje
Hluboš
Láz
Lazsko
Lešetice
Lhota u
Příbramě
Milín
Modřovice

Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín
Daleké Dušníky 25, 263 01
Dobříš

00241946
00242071

Dlouhá Lhota 56, 263 01 Dobříš

00473804

Drásov 11, 261 01 Příbram
Dubenec 48, 261 01 Příbram
Dubno 45, 261 01 Příbram
Háje 39, 261 01 Příbram
Hluboš 3, 262 22 Hluboš
Láz 219, 262 41 Bohutín
Lazsko 52, 262 31 Milín
Lešetice 41, 262 31 Milín
Lhota u Příbramě 77, 261 01
Příbram

00242136
00662801
00662810
00662828
00242225
00242608
00662879
00473855
00662887

11.května 27, 262 31 Milín
Modřovice 10, 262 42 Rožmitál

00242730
00875872

Nečín
Ouběnice
Pečice
Příbram
Podlesí
Trhové
Dušníky
Třebsko

pod Třemšínem
Nečín 18, 262 13 Nečín
Ouběnice 49, 263 01 Dobříš
Pečice 101, 262 31 Milín
Tyršova 108, 261 01 Příbram
Podlesí 81, 261 01 Příbram
Trhové Dušníky 116, 261 01
Příbram

00242799
00242993
00243001
00243132
00662941
00663000

Třebsko 4, 262 42 Rožmitál pod
Třemšínem

00243442

§4
Předmět činnosti Svazku
Předmětem činnosti Svazku je zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
zejména členských obcí Svazku.
Pro naplnění tohoto předmětu činnosti Svazek
(i) řádně vykonává jednotlivými jeho členskými obcemi na Svazek postoupená práva
a povinnosti k obecním vodohospodářským investičním majetkům ( dále také jen
„ majetek I “ )
(ii) účelně využívá svůj vlastní vodohospodářský investiční a ostatní majetek ( dále
také jen „ majetek II “ )
§5
Zdroje příjmů Svazku
Příjmy Svazku tvoří jednak členské příspěvky od jeho členů, nájemné za provozovaný
vodohospodářský majetek od provozovatelské vodohospodářské společnosti, dotace, jiné
finanční výpomoci a úvěry.
Část II
Vznik a zánik členství
§6
Vznik členství
1. Členem Svazku se může stát pouze obec ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
2. Členství další obce, než je uvedeno v § 3, vzniká usnesením valné hromady o přijetí
nového člena svazku. Podmínkou přijetí nového člena je jeho písemná přihláška.

§7

Zánik členství
1. Členství ve Svazku zaniká:
a) vystoupením
b) vyloučením
2 Člen může ze Svazku vystoupit písemným oznámením o svém vystoupení správní radě
Svazku.
Písemné oznámení musí být doručeno nejpozději do 30. června kalendářního roku a
členství končí k 31. prosinci téhož roku.
Při vystoupení nemá člen právo na vrácení již zaplacených členských příspěvků.
3. Jedná - li člen Svazku v rozporu s těmito stanovami či proti zájmům Svazku, navrhne
správní rada valné hromadě jeho vyloučení.
Část III
Práva a povinnosti členů Svazku
§8
Práva členů Svazku
Člen Svazku má právo volit a být volen do orgánů Svazku.
Člen Svazku má právo vyžadovat od orgánů Svazku informace týkající se činnosti Svazku a
nahlédnout do příslušných dokladů.
Členské obce mohou během svého členství ve Svazku vkládat svůj majetek do Svazku na
základě rozhodnutí zastupitelstva obce.
§9
Povinnosti členů Svazku
1. Člen Svazku je povinen řídit se těmito stanovami a rozhodnutími orgánů svazku.
2. Člen Svazku je povinen řádně platit členské příspěvky.
Část IV.
§ 10
Orgány Svazku
1. Orgány Svazku jsou :
a) valná hromada
b) správní rada
c) revizní komise
2. V orgánech Svazku zastupuje obec starosta dané obce. Nezastupuje-li obec starosta,
zastupuje obec jiný obcí určený člen zastupitelstva obce.
§ 11

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. Všichni členové Svazku mají právo účastnit se
jejího jednání.
§ 12
Do působnosti valné hromady náleží zejména :
a. změna stanov
b. schvalovat vnitřní organizaci Svazku
c. volba a odvolání členů správní rady, revizní komise a manažera
d. rozhodování o zrušení Svazku
e. projednání a schválení rozpočtu Svazku a účetní závěrky
f. rozhodnutí o přijetí nového člena do Svazku nebo o vyloučení člena ze Svazku
g. projednávat zprávy správní rady o činnosti Svazku a zprávy revizní komise
h. rozhodovat o výši členských příspěvků
i. schválení cen vodného, stočného
j. rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnují tyto
stanovy, nebo si je sama valná hromada vyhradí ke svému rozhodování
§ 13
1. Řádnou valnou hromadu svolává nejméně 2x ročně správní rada, a to do konce června a
prosince každého roku.
2. Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o to členové,
kteří mají alespoň 10 % hlasů z celkového počtu hlasů.
§ 14
1. Každý člen Svazku je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat
vysvětlení a uplatňovat návrhy.
2. Počty hlasů členů Svazku pro jednání a rozhodování na valné hromadě jsou určeny takto :
Bohutín
Dal.Dušníky
Dl. Lhota
Drásov
Dubenec
Dubno
Háje
Hluboš
Láz
Lazsko
Lešetice
Lhota u Pb
Milín
Modřovice
Nečín

1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Ouběnice
Pečice
město
Příbram
Podlesí
Trh.Dušníky
Třebsko

1 hlas
1 hlas
45 hlasů
1 hlas
1 hlas
1 hlas

s výjimkou hlasování při volbě pátého člena správní rady Svazku ( § 20 odst. 4. ).
3. Rozhodování valné hromady o majetku I. [ § 4 odst. (i) ] přísluší všem obcím kromě města
Příbram. Takovéto rozhodnutí je přijato hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina zástupců
přítomných obcí.
§ 15
1. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem všem členům
Svazku nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady.
2. Pozvánka musí obsahovat:
a. jméno a sídlo Svazku
b. místo, datum a hodinu konání valné hromady
c. označení, zda se jedná o řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu
d. pořad jednání valné hromady
Přílohu pozvánky tvoří podklady k záležitostem zařazeným v ní na pořad jednání valné
hromady.
§ 16
1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomní členové, kteří mají dohromady
alespoň 56 hlasů.
2. Rozhodnutí valné hromady ve věcech uvedených v § 12 těchto stanov je přijato získáním
alespoň 56 hlasů.
3. Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
§ 17
1. Valná hromada volí svého předsedu, dva ověřovatele zápisu jakož i zapisovatele. Předseda
a ověřovatelé zápisu musí být zvoleni z přítomných zástupců členských obcí Svazku.
2. Další jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
§ 18
Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje manažer Svazku, zápis podepisují předseda
valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.

§ 19

Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem Svazku a náleží ji vedení Svazku. Správní rada
Svazku jedná jménem Svazku tímto způsobem :
• Svazek zastupují a jednají za něj vždy společně alespoň dva členové správní rady
• Podepisování za Svazek se děje tak, že k názvu Svazku připojí svůj podpis společně
dva členové správní rady
• Správní rada může písemně pověřit manažera podepisováním vyjmenovaných
dokumentů.
2. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech Svazku, pokud nejsou těmito stanovami
vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada může omezit právo správní rady jednat jménem Svazku.
§ 20
1. Správní rada má pět ( 5 ) členů volených valnou hromadou na dobu čtyř let.
2. Jedním z členů správní rady je zástupce města Příbram.
3. Další tři členové správní rady jsou voleni celou valnou hromadou takto :
- jeden člen z okruhu obcí : Milín
Lazsko
Třebsko
Modřovice
Lešetice
Pečice
- jeden člen z okruhu obcí : Hluboš
Trhové Dušníky
Podlesí
Bohutín
Láz
Lhota u Příbramě
- jeden člen z okruhu obcí : Drásov
Dubno
Háje
Ouběnice
Dubenec
Nečín
Dlouhá Lhota
Daleké Dušníky
4. Pátý člen správní rady je volen celou valnou hromadou z okruhu všech členských obcí
s výjimkou (i) města Příbram a (ii) těch členských obcí, jejichž zástupce již byl do správní
rady zvolen hlasováním dle odst. 3. Při hlasování o tomto pátém členu správní rady mají
všechny členské obce, a to včetně města Příbram, jeden hlas.

5. I v případě uplynutí funkčního období členství člena správní rady neskončí, dokud nebyl
na jeho místo zvolen člen nový. Tím není dotčeno právo člena správní rady na odstoupení ze
své funkce.
6. Klesne-li počet členů správní rady o jednoho, může jmenovat správní rada náhradního
člena do příštího zasedání valné hromady.

§ 21
Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu.
§ 22
1. Zasedání správní rady se konají podle potřeby, svolává je manažer Svazku zpravidla do
sídla Svazku.
2. O průběhu zasedání správní rady a jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisují
předseda správní rady a manažer.
3. Správní rada rozhoduje většinou hlasů. Každý člen má jeden hlas.
§ 23
V rámci její působnosti vymezené v § 19 odst. 2 přísluší správní radě mimo jiných úkolů
stanovených těmito stanovami zejména :
a) hospodářsky vést Svazek
b) určovat počet zaměstnanců Svazku, vybírat manažera Svazku jako odborníka v oboru
vodovodů a kanalizací a stanovit zásady jejich odměňování a stanovit podmínky výkonu
jejich činnosti
c) rozhodovat o uzavírání obstaravatelských či obdobných smluv s třetími osobami
d) schvalovat rozpočtové změny do výše 500.000,- Kč v jednotlivém případě, celkově
procentuálně do 10 % ročního rozpočtu
e) schválení ceny vody předané a vody průmyslové
§ 24
1. Členové správní rady 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.
2. Členové správní rady se svým působením mimo Svazek nesmějí dostat do střetu zájmů se
zájmy Svazku. Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je
určuje § 441 zákona o obchodních korporacích.

§ 25
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním a dohlížecím orgánem Svazku jejímž prostřednictvím
provádějí kontrolu Svazku jeho členské obce.
2. Revizní komisi volí valná hromada Svazku a jejím členem může být pouze zástupce
členské obce Svazku.
3. Revizní komise má tři členy zvolené valnou hromadou na dobu čtyř let. Funkční období
člena revizní komise však neskončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen člen nový. Tím není
dotčeno právo člena revizní komise na odstoupení ze své funkce.
Revizní komise volí ze svých členů předsedu.
4. Člen revizní komise nesmí být zároveň členem správní rady svazku, nebo jinou osobou
oprávněnou jednat jménem Svazku.
§ 26
1. V rámci své působnosti upravené těmito stanovami, revizní komisi, resp. jejím členům,
přísluší zejména :
a. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činností Svazku
b. kontrolovat jedenkrát za čtvrtletí, zda jsou řádně vedeny záznamy Svazku,
c. kontrolovat jedenkrát za rok, zda činnost Svazku je v souladu s právními předpisy,
stanovami a usneseními valné hromady,
d. přezkoumávat roční účetní závěrku jejíž vypracování zajišťuje správní rada
a auditorskou zprávu a předkládat své vyjádření valné hromadě,
e. členové revizní komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit
Svazku škodu.
§ 27
1. Zasedání revizní komise se konají podle potřeby, nejméně však 2x ročně, svolává je
předseda revizní komise.
2. O průběhu zasedání revizní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
jejím předsedou. V zápisu se uvede i stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí
revizní komise, požádá-li o to.
3. Revizní komise rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.
4. Ustanovení § 24 těchto stanov platí obdobně i pro členy revizní komise.
§ 28
Manažer Svazku, zaměstnanci Svazku
1. Výkon běžné činnosti Svazku zajišťuje zejména manažer, případně další zaměstnanci
Svazku.
2. Činnost manažera řídí správní rada Svazku, které je za výkon své funkce odpovědný.
Manažer se účastní jednání správní rady Svazku s hlasem poradním.
3. Manažer zejména organizuje činnost Svazku a vykonává analýzu hospodaření Svazku a
stavu jeho majetku, na jejímž základě připravuje podklady pro koncepční rozhodování

správní rady v oblasti provozně – technické, majetkoprávní, vodoprávní, účetní, daňové,
cenové, majetkové, smluvních vztahů zvláště vztahů s provozovatelem.
Manažer
• odpovídá za řádné vedení agendy Svazku, zejména pak účetnictví Svazku
• svolává schůze správní rady Svazku, předkládá správní radě na každém zasedání
zprávu o činnosti od posledního zasedání správní rady se stručnou zprávou o
hospodaření Svazku
• organizuje přípravu odborné smluvní spolupráce k vedení účetnictví Svazku,
právní pomoci, předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, odborně
– znalecké pomoci a dodavatelské stavebně - technologické činnosti,
• navrhuje správní radě řešení personálního zajištění provozních potřeb Svazku
včetně návrhu pracovní náplně
• řídí podřízené zaměstnance Svazku
• provádí nebo organizuje kontrolní činnost podle pokynů správní rady
• předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku
• zajišťuje, aby do 15 dnů od ukončení valné hromady byl vyhotoven zápis o valné
hromadě
Hospodaření Svazku
§ 29
Členský příspěvek
1. Výše členského příspěvku člena Svazku je odvozena od počtu jeho obyvatel. Členský
příspěvek činí 5,- Kč na jednoho obyvatele a rok.
2. O dalších členských příspěvcích může v případě potřeby rozhodnout valná hromada
Svazku.
§ 30
Rozpočet
1.
2.
3.
4.

Svazek je samostatně hospodaří na svůj účet a vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
Svazek sestavuje na příslušný kalendářní rok rozpočet a hospodaří podle něj.
Kontrolu plnění rozpočtu provádí správní rada jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.
Na každé zasedání valné hromady předkládá správní rada zprávu o hospodaření spolu s
vyúčtováním.
5. Příjmy Svazku se nerozdělují mezi jeho členy. Příjmy Svazku mohou být použity pouze
na financování předmětu činnosti Svazku dle § 4 těchto stanov.
6. Případná ztráta Svazku bude uhrazena z nerozdělených příjmů minulých let, popřípadě
jiným způsobem dle usnesení valné hromady.
§ 31
Zrušení a likvidace Svazku
1. Svazek lze zrušit pouze rozhodnutím valné hromady, a to s likvidací, nebo rozhodnutím
orgánu státní správy.
2. Likvidace se provádí analogicky postupu likvidaci spolku dle občanského zákoníku.

§ 32
Vypořádání majetkového podílu
1. Vystoupí-li obec ze Svazku, dojde-li ke zrušení Svazku nebo k vyloučení členské obce ze
Svazku, bude podíl na majetku nabytý během trvání Svazku vypořádán následovně :
a - majetek Svazku nabytý privatizací
V případě zániku členství obce ve Svazku, zůstává tento majetek trvale ve
vlastnictví Svazku.
V případě zániku Svazku, přejde na každou členskou obec/město stejný
spoluvlastnický podíl na majetku zanikajícího Svazku.
b - majetek Svazku získaný výkonem předmětu činnosti :
V případě zániku členství obce ve Svazku, přechází vlastnické právo na
vystupujícího člena Svazku pouze k takovému majetku, jenž slouží výlučně pro
potřeby občanů takového vystupujícího člena Svazku. Jakýkoli jiný majetek zůstává
ve výlučném vlastnictví Svazku.
V případě zániku Svazku, přejde na každou členskou obec/město stejný
spoluvlastnický podíl na majetku zanikajícího Svazku.
2. Vystoupením či vyloučením členské obce ze Svazku zůstává nedotčeno postoupení
vymezených práv (provozování, udržování, opravy) k vodohospodářskému majetku takové
členské obce prostřednictvím Svazku na provozovatele a trvá dále za podmínek definovaných
ve Smlouvě o provozování, údržbě a opravách veřejného vodovodu a kanalizace.
§ 33
Obsah a rozsah kontroly Svazku obcemi, které Svazek vytvořily
1. Veškerou činnost Svazku kontroluje revizní komise dle ustanovení § 26 těchto stanov.
2. Další kontrolní činnost může vykonávat kontrolní výbor příslušného zastupitelstva obce.
§ 34
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Změny a doplnění stanov Svazku nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou
hromadou Svazku.
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Svazku, která se konala dne 26.dubna
2018, tímto dnem nabyly platnosti a účinnosti a současně pozbývají platnosti Stanovy
schválené dne 27. 3. 1997 ve znění dodatků z 27.6.1997 a 3.4.2012.

