Stanovy
dobrovolného svazku obcí
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Středočeský kraj
založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě
ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

I.
Základní ustanovení
1. Název svazku obcí je MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA (dále jen svazek obcí).
2. Sídlem svazku obcí je Městský úřad v Buštěhradě, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad.
3. Přidělené IČO: 70924678
4. Svazek obcí vzniká dnem schválení smlouvy o vytvoření svazku obcí (dále jen „smlouva“) a těchto
stanov posledním z účastníků smlouvy.
5. Sídlo členských obcí DSO MÚLP :
Obec Velké Přítočno se sídlem Velké Přítočno, Vítězná 16 273 51 p. Unhošť
Obec Pletený Újezd se sídlem Pletený Újezd, Kladenská 40, 273 51 p. Unhošť
Obec Dolany se sídlem Dolany 35, 273 51 p. Unhošť
Obec Hřebeč se sídlem Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč
Obec Stehelčeves se sídlem Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Město Buštěhrad se sídlem Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Obec Malé Přítočno se sídlem Malé Přítočno, Kladenská 10, 273 51 p. Unhošť
Obec Číčovice se sídlem Číčovice 16, 252 68 p. Středokluky
Obec Lidice se sídlem Lidice, 10. června 1942, 273 54 Lidice
Obec Makotřasy se sídlem Makotřasy 18, 273 54 p. Lidice.

II.
Předmět a statut svazku obcí
1. Předmětem činnosti svazku obcí je:
A. Rozvoj venkovské infrastruktury svazku obcí.
– Zavádění, rozšiřování a rekonstrukce inženýrských sítí (plynofikace obcí, zavádění veřejného
vodovodu a kanalizace).
– Výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod (ČOV).
– Výstavba a rekonstrukce místních komunikací s výsadbou doprovodné zeleně, s cílem
rekreačního propojení obcí sdružených ve svazku.
B. Zvýšení průchodnosti krajiny obnovou a vytvořením polních cest s doprovodnou zelení, která má
funkci ekostabilizující a krajinotvornou.
C. Ochrana životního prostředí a krajiny mikroregionu.

– Zvýšit informovanost a kontrolu podnikatelských aktivit, ale i občanů na dodržování obecně
závazných právních přepisů o ochraně životního prostředí a krajiny (limity a regulativy
územních plánů obcí atd.).
– Na základě plnění jednotlivých úkolů předmětu činnosti realizovat projekt revitalizace toku a
povodí Zákolanského potoka a okolní krajiny.
– Obnova a revitalizace sídel obcí členů svazku obcí s cílem obnovy architektonického výrazu
alespoň středu obcí a ochrany všech objektů, dokládající historický a kulturní vývoj obcí.
– Náprava škod na životním prostředí a krajině z minulosti.
– Spolupráce v oblasti intravilánu a extravilánu obcí - členů svazku obcí.
– Spolupráce s vybranými mikroregiony ve Středočeském kraji a ČR s cílem výměny zkušeností
pro činnost mikroregionu.
– Spolupráce s institucemi a orgány, které mají vazbu na životní prostředí.
D. Podpora kulturního a společenského života v členských obcích.
2. Svazek obcí je ve smyslu ust. § 49 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
právnickou osobou.

III.
Vznik a zánik členství
1. Členem svazku obcí může být pouze obec. Členství ve svazku obcí vzniká dnem podpisu smlouvy o
vytvoření svazku obcí, popřípadě dnem podpisu smlouvy o přistoupení ke svazku obcí. Podpisu
smlouvy o vytvoření svazku obcí popř. podpisu smlouvy o přistoupení ke svazku, obcí musí
bezpodmínečně předcházet schválení této smlouvy, včetně stanov svazku obcí, a to příslušným
obecním nebo městským zastupitelstvem.
2. S přistoupením obce ke svazku obcí musí souhlasit všichni stávající členové svazku obcí.
3. Obec může kdykoliv požádat o zrušení členství ve svazku obcí. O zrušení členství rozhoduje valná
hromada svazku obcí na svém nejbližším zasedání s tím, že ke zrušení členství dojde vždy k 31. 12.
toho roku, ve kterém vlaná hromada o zrušení členství rozhodne. Součástí rozhodnutí je rovněž
konstatování event. nároku na vyrovnání všech závazků obce vůči svazku obcí a svazku obcí vůči
obci. Majetkové vypořádání se provede v souladu s dalšími ustanoveními těchto stanov.

IV.
Majetkové poměry ve svazku obcí a členské příspěvky
1. Majetek svazku obcí tvoří příjmy z činnosti svazku obcí a příjmy z členských příspěvků.
2. Svazek obcí dále hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí
jeho členské obce a dále s majetkem, který získal svou činností.
3. Majetek, který obce do svazku vložily, zůstává i nadále jejich majetkem. Svazek s tímto majetkem
disponuje pouze k účelu plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami. Nemůže jej však
zatížit ani zcizit.
4. Majetek, který získá svazek obcí při výkonu své činnosti, je v podílovém spoluvlastnictví členů
svazku obcí. Velikost majetkových podílů je dána poměrem objemů ročních členských příspěvků
jednotlivých obcí, které tyto uhradily za nejblíže uplynulé období.

5. Při přijetí dotace ze zdrojů Evropské unie, státního nebo krajského rozpočtu, resp. jiných zdrojů, na
realizaci skupinového projektu, které budou použity k úhradě investičních výdajů spojených
s realizací projektu ve prospěch jednotlivých členských obcí, se velikost jednotlivých
spoluvlastnických podílů vytvořených hodnot stanoví v závislosti na podílu vkladu finančních
prostředků obcí zúčastněných na skupinovém projektu.
6. Evidenci veškerého movitého i nemovitého majetku vede svazek obcí v rámci svého účetnictví
s tím, že věci vložené, které zůstávají ve vlastnictví obcí, resp. spoluvlastnické podíly jednotlivých
obcí, vede odděleně.
7. Každý člen svazku obcí je povinen platit roční členské příspěvky. Výše příspěvků je závislá na
počtu trvale přihlášených obyvatel v obci, která je členem svazku obcí. Valná hromada určuje svým
pravomocným usnesením výši příspěvků vždy pro příslušný kalendářní rok.
8. Roční členský příspěvek je splatný k 30. 6. každého kalendářního roku. Jeho celková výše bude
závislá na počtu trvale bydlících obyvatel v obci k 31. 12. předchozího roku.
9. Svazek obcí zřídí běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy, místopředsedy a
na základě pověření účetní svazku. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny
odpovídá předseda svazku obcí.
10. Z příjmu členských příspěvků se hradí náklady na činnost svazku obcí související s předmětem
činnosti svazku obcí.
11. Vznikne-li při hospodaření svazku obcí ztráta, jejíž zavinění se žádné fyzické ani právnické osobě
neprokáže, jsou členové povinni tuto ztrátu ze svých vlastních finančních zdrojů uhradit do rozpočtu
svazku obcí poměrně podle poměru objemů ročních členských příspěvků jednotlivých obcí, které
tyto uhradily za nejblíže uplynulé období.
12. Majetkové vypořádání v případě vystoupení obce ze svazku je dán spoluvlastnickým podílem na
konkrétní věci. V případě společných prostředků je vypořádací podíl dán poměrem objemů ročních
členských příspěvků jednotlivých obcí, které tyto uhradily za nejblíže uplynulé období.
13. Vznikne-li při hospodaření svazku obcí zisk, rozhoduje o jeho použití valná hromada svazku.

V.
Práva a povinnosti členů
1.

Každý člen svazku obcí má zejména tato práva:
– delegovat zástupce na valnou hromadu svazku obcí v počtu stanoveném těmito stanovami,
– účastnit se zasedání valné hromady prostřednictvím svého zástupce,
– hlasovat o všech návrzích a usneseních, které jsou valné hromadě jednotlivými členy svazku obcí
předloženy,
– požadovat informace a předložení dokladů o veškerých činnostech svazku obcí,
– požadovat informace a předložení dokladů o hospodaření svazku obcí.

2.

Každý člen svazku je povinen napomáhat podle svých možností činnosti svazku.

3.

Každý člen svazku je povinen uhradit roční členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši.

4.

Jednotliví členové svazku se zavazují ke spolufinancování společných projektů a to podle
usnesení ve stanoveném poměru.

5.

Pokud se nebudou účastnit všechny členské obce společného projektu, vloží členové svazku,
kterých se spolufinancování týká, do majetku svazku prostředky ze svých rozpočtů v poměru
své účasti na projektu.
VI.
Kontrola svazku obcí obcemi, které svazek vytvořily

1.

Každý ze členů svazku má právo kdykoliv nahlížet do účetních záznamů svazku.

2.

Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný
krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi.

3.

Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých
rozpočtových prostředků.
VII.
Organizace svazku obcí

1. Orgány svazku obcí tvoří valná hromada (dále jen VH), předseda, místopředseda a revizní komise
(dále jen RK).
2. VH je nejvyšším orgánem svazku obcí. Rozhoduje o všech činnostech svazku obcí, pokud některé
nesvěří jinému orgánu svazku obcí.
3. VH se skládá ze zástupců jednotlivých členů svazku obcí s tím, že každý člen svazku obcí deleguje
do VH jednoho svého zástupce. Každý člen VH má jeden hlas.
4. Zasedání VH svazku obcí svolává předseda nejméně čtyřikrát ročně. Požádá-li o to alespoň jedna ze
zúčastněných obcí, je předseda povinen zasedání VH svolat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy je o
svolání zasedání VH požádáno.
5. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VH. Není-li VH usnášeníschopná,
koná se do 14 dnů její náhradní zasedání s totožným programem.
6. VH rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů VH.
7. Rozhodnutí o změně stanov, o zvýšení nebo snížení ročního členského příspěvku a o zrušení svazku
obcí, musí být schváleno všemi členy VH.
8. Pozvánku na VH posílá předseda svazku obcí s předstihem nejméně 7 dnů, v případě náhradní VH
s předstihem nejméně 3 dnů. Součástí pozvánky musí být místo, datum, čas konání VH a její
program.
9. VH volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tři členy revizní komise.
10. Zápis ze zasedání VH vyhotoví příslušný pracovník svazku nebo osoba určená VH do 7 dnů ode
dne konání VH. Každý člen svazku obcí obdrží kopii zápisu.
11. Předseda a místopředseda zastupují svazek obcí navenek a to zejména při jednání se třetími
osobami při provádění úkolů svěřených jim VH.

12. Funkční období předsedy, místopředsedy a revizní komise trvá maximálně 4 roky.
13. RK se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 6 měsíců. Členové RK jsou povinni zúčastnit se
každého jednání komise. Revizní komise kontroluje činnost svazku obcí, předsedy a místopředsedy
svazku. Provádí kontrolu hospodaření svazku obcí. Zprávu o výsledcích této kontroly předkládá VH
a prostřednictvím členů VH zastupitelům členských obcí svazku. Je povinna přezkoumat podnět
člena valné hromady, nebo občana členské obce svazku, je-li o to požádána.

VIII.
Jednání jménem svazku obcí
1. Oprávněný jednat jménem svazku obcí je předseda nebo místopředseda. Místopředseda zastupuje
předsedu v jeho nepřítomnosti, a v jiných případech na základě písemného pověření předsedou. Na
základě rozhodnutí VH může předseda oprávnění k jednání delegovat na další představitele obcí,
členů svazku obcí a dále na pracovníka svazku obcí.
2. Podpisování za svazek obcí se děje tak, že předseda, místopředseda nebo VH zplnomocněný
zástupce svazku obcí připojí svůj vlastnoruční podpis k razítku svazku obcí.

IX.
Hospodaření a účetnictví
1. Svazek obcí odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové svazku obcí ručí za závazky
pouze do výše stanoveného podílu na ztrátě podle těchto stanov.
2. Svazek obcí sestavuje na příslušný kalendářní rok svůj rozpočet, podle kterého hospodaří. Návrh
rozpočtu na příslušný kalendářní rok a vyúčtování hospodaření (závěrečný účet) za uplynulý
kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně 15 dní všemi členskými obcemi
před projednáním VH.
3. Hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok přezkoumá auditor nebo příslušný Krajský
úřad a výsledek tohoto přezkoumání projedná VH.
4. Účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví schvalují ve
smyslu ust. § 50, odst. 2, písm. c zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)) společně
předseda, místopředseda a předseda revizní komise. Ti pak informují všechny členy svazku obcí na
nejbližší VH.
4. Účetnictví vede svazek obcí v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K této činnosti si
najímá odborné účetní, resp. odborné fyzické či právnické osoby.

X.
Zrušení a zánik svazku obcí
1. Svazek obcí se ruší dohodou všech svých členů.
2. Svazek obcí zaniká ke dni výmazu z příslušného rejstříku, vedeného orgánem státní správy. Jestliže
jmění svazku obcí nepřechází na právního nástupce, provede se před zánikem svazku obcí likvidace.

Likvidační zůstatek se dělí mezi členy svazku obcí tak, že je dán spoluvlastnickým podílem na
konkrétní věci a v případě společných prostředků je dán poměrem objemů ročních členských
příspěvků jednotlivých obcí, které tyto uhradily za nejblíže uplynulé období.

XI.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Členové svazku obcí se zavazují upravit stanovy svazku obcí v souvislosti se změnami právního
řádu ČR v zákonem stanovené lhůtě.
2. Každý člen svazku obcí obdrží po jedné kopii stanov svazku obcí a smlouvy o vytvoření svazku
obcí. Všechny takto vydané exempláře, mají platnost originálu.
3. Svazek obcí je ustaven na základě dobrovolnosti obcí a obce mohou kdykoli požádat o vystoupení
z tohoto svazku.
4. Platnost této listiny stvrzují přítomní zástupci vlastnoručními podpisy doplněnými razítky obcí.
5. Těmito stanovami se zcela nahrazují stanovy svazku obcí z 1. září 2014.
V Buštěhradu dne 13. 6. 2016

…………………………………..
Ing. Jana Nedvědová
Předsedkyně mikroregionu

