STANOVY
Svazku obcí pro komunální služby
se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015
Preambule
Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a
to zejména vytvoření uceleného, trvale udržitelného, systému nakládání s odpady a péče o
veřejné prostranství, který zabezpečí členským obcím plnit veškeré legislativní požadavky.
Čl. 1
Základní ustanovení
Svazek obcí „Skládka tuhého komunálního odpadu“ (dále jen „svazek obcí“), byl založen ve
smyslu ust. § 20 a/ a následujícího zákona č. 302/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.
367/90 Sb. o obcích a dle ust. § 20 f/ a násl., zákona č. 40/1964, občanský zákoník, v platném
znění; s ohledem na ust. § 151 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. představuje svazek obcí „Skládka
tuhého komunálního odpadu“ dobrovolný svazek obcí ve smyslu ust. § 49 a následujících zák.
č. 128/2000 Sb.
Svazek obcí byl založen ustavující schůzí dne 21.10.1992 na základě zápisu z ustavující
členské schůze o založení svazku obcí.
Svazek obcí je registrován v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných
svazků obcí, vedeného u Krajského úřadu kraje Vysočina
Čl. 2
Název a sídlo členů svazku obcí
Názvy a sídla členů svazku obcí jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást
těchto stanov.
Čl. 3
Název a sídlo svazku obcí
Název svazku obcí:

Svazek obcí pro komunální služby

Sídlo svazku obcí:

Hrotovická 232, 674 01 Třebíč, Česká republika
Čl. 4
Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti svazku obcí je zabezpečení služeb členům svazku obcí v oblasti
nakládání s odpady a péče o veřejné prostranství.
Souvisejícím předmětem činnosti jsou:
-

vybudování skládky TKO, včetně všech prací související s přípravou stavby a její
výstavbou

-

vybudování sítě sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku obcí

-

vybudování třídící linky s následným zpracováním vytříděných surovin

-

vybudování zařízení na využívání skládkového plynu

-

vybudování zařízení na zpracování BRO

-

vybudování zařízení na třídění komunálních odpadů

-

vybudování překladiště odpadů

Organizační zajištění provozu:
- skládky TKO Petrůvky
- sítě sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku obcí
- třídící linky s následným zpracováním vytříděných surovin
- zařízení na využívání skládkového plynu
- zařízení na zpracování BRO
- zařízení na třídění komunálních odpadů
- překladiště odpadů
Čl. 5
Vznik a zánik členství
1. Členem svazku obcí se může stát pouze obec ve smyslu zákona o obcích.
2. Členství ve svazku obcí vzniká:
a) projevením souhlasu obce se založením svazku obcí na ustavující členské schůzi
stvrzeným podpisem statutárního zástupce obce nebo jeho zmocněnce.
b) po založení svazku obcí, přistoupením ke svazku obcí na základě písemné žádosti,
schválené zastupitelstvem obce, schválením jejího přijetí valnou hromadou svazku
obcí a vyjádřením souhlasu se stanovami svazku.
c) v případě rozdělení obce, která je členem svazku obcí, se nově vzniklé obce stávají ke
dni schválení valnou hromadou.
rozdělení členy svazku obcí, s tím, že práva a závazky obce, která se rozdělila,
přecházejí na nově vzniklé obce v poměru podle počtu obyvatel.
3. Členství ve svazku obcí zaniká:
a) vyloučením člena pro porušení lenských povinností a základě rozhodnutí valné
hromady. Členství zaniká z uvedeného důvodu dnem rozhodnutí valné hromady.
b) na základě písemné žádosti člena o zrušení členství z jakéhokoliv důvodu. Žádost o
zrušení členství ve svazku obcí, musí být podána do 30.6. kalendářního roku a je
účinná od 1. ledna roku následujícího. Valná hromada na své nejbližší schůzi
vystoupení člena ze svazku obcí vezme na vědomí. Členství zaniká doručením
písemné žádosti o zrušení členství představenstvu svazku. Člen, jehož členství ve
svazku zaniklo, je povinen veškeré své závazky vůči svazku obcí vypořádat nejpozději
do 1 měsíce ode dne zániku členství.
c) zánikem obce.
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Čl. 6
Práva a povinnosti členů svazku obcí
1. Člen svazku obcí je povinen respektovat rozhodnutí orgánů svazku obcí a dodržovat
stanovy svazku obcí.
2. Člen svazku obcí je povinen svým působením přispívat k naplňování předmětu a účelu
svazku obcí.
3. Člen svazku obcí je oprávněn ukládat tuhý komunální odpad za cenu, určenou
rozhodnutím představenstva svazku obcí.
4. Člen svazku obcí je oprávněn volit a být volen do orgánů svazku obcí.
5. Člen svazku obcí má právo vyžadovat od orgánů svazku obcí informace týkající se
předmětu činnosti svazku obcí a nahlížet do jejich dokladů.
6. Člen má právo dát podnět představenstvu pro svolání valné hromady podle čl. 8 odst. 2
těchto stanov.
7. Ve smyslu ust. § 52 zákona o obcích jsou občané obcí (členů svazku obcí) pokud dosáhli
18-ti let oprávněni:
a) účastnit se veřejných zasedání orgánů svazku obcí a nahlížet do zápisu jeho jednání.
b) podávat orgánům svazku obcí písemné návrhy
c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a závěrečnému účtu svazku obcí za
uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně, na veřejných zasedání orgánu
svazku obcí.
Čl. 7
Orgány svazku obcí
1. Valná hromada
2. Představenstvo
3. Dozorčí rada
Čl. 8
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku obcí a je složena ze statutárních zástupců
všech členů, případně jejich zmocněnců, a to tak, že každý člen svazku obcí vyšle nejvíce
jednoho svého zástupce. Zasedání valné hromady jsou veřejná, občané jsou o nich
vyrozumění na úřední desce v místě sídla svazku obcí.
2. Valná hromada se schází nejméně jednou za rok nebo požádá-li o to nejméně tolik členů
svazku obcí, kteří představují více než 30 % členů, nebo na návrh dozorčí rady. Zasedání
valné hromady svolává vždy písemně představenstvo a to tak, že zasílá všem členům
pozvánky, nejméně 15 dnů před jeho jednáním.
3. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomno tolik členů svazku obcí, kteří
představují více než 50 % členů.
4. Není-li valná hromada schopna se usnášet, ukončí představenstvo zasedání valné hromady
a náhradní valná hromada se koná o 15 minut později, než byl termín konání původní valné
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hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna
usnášení, pokud je přítomno více než 50 % hlasů všech členů svazku.
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze
rozhodnout na zasedání valné hromady jen za účasti všech členů.
6. Valná hromada rozhoduje ve všech věcech, které jí přísluší, na základě hlasování většinou
hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhodne hlas předsedy představenstva,
který je veřejně oznámen. Není-li přítomen, rozhodne hlas jeho místopředsedy.
7. Každý člen valné hromady má jeden základní hlas a další hlas za každých 1.000 obyvatel.
Počet obyvatel bude obcí doložen na základě posledního sčítání obyvatel.
Valné hromadě přísluší:
a) v úvodu každého zasedání zvolit předsedajícího zasedání, pokud zasedání nebude
přítomen předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, kteří předsedají
valné hromadě, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu, a osoby pověřené sčítáním hlasů.
b) schvalovat, rušit a měnit stanovy svazku formou jednotlivých dodatků.
c) přijímat opatření ke koncepční činnosti svazku.
d) volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady na prvním zasedání valné
hromady.
e) po volbách do zastupitelstev, obcí zvolí valná hromada nové představenstvo a dozorčí
radu.
f) k volbě členů těchto orgánů dojde rovněž v případě zániku oprávnění zástupce člena
svazku zastupovat obec ve svazku obcí (např. úmrtím, odvoláním z funkce,
odstoupením).
g) schvalovat vnitřní organizaci svazku obcí, jednací řád a jejich změny.
h) rozhodovat o přijetí za člena svazku obcí.
i) brát na vědomí zrušení členství ve svazku obcí.
j) rozhodovat o vstupu svazku obcí do jiných sdružení.
k) stanovit výši příspěvku pro obce vstupující do svazku.
l) projednávat a schvalovat rozpočet na základě návrhu představenstva
m) projednávat a schvalovat roční závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření svazku obcí.
n) stanovuje finanční příspěvek člena svazku.
o) schvalovat střednědobý investiční plán.
p) projednávat zprávy o činnosti za období od minulého zasedání a vyjadřovat se s
konečnou platností ke sporným otázkám.
q) brát na vědomí zprávu o výsledku kontrolní činnosti dozorčí rady.
r) rozhodovat o založení nebo změně právní formy nebo zrušení právnických osob
ovládaných výhradně svazkem obcí.
s) rozhodovat o nabytí a dalších dispozicích s majetkovými podíly v právnických osobách
a o koncepci uplatňování zájmů svazku obcí v souvislosti s činností těchto právnických
osob.
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t) rozhodovat o zániku svazku obcí a jeho finančního vypořádání.
u) jmenovat likvidátora svazku.
v) rozhodovat o všech dalších otázkách, které si vyhradí.
8. Každý člen svazku obcí je oprávněn, předložit písemně svůj návrh k projednávaným
otázkám, sedm dnů před zasedáním valné hromady k představenstvu svazku obcí. Návrhy
v této lhůtě neuplatněné, lze předložit na zasedání valné hromady, která bude postupovat
dle čl. 8, odst. 5.
9. O průběhu zasedání valné hromady a o jejich rozhodnutích se sepisuje zápis, který,
podepisuje zapisovatel, předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.
Čl. 9
Představenstvo
1. Představenstvo, je statutárním orgánem, které řídí činnosti svazku obcí. Rozhoduje o
všech záležitostech svazku obcí, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti
valné hromady. Při výkonu své působnosti se členové představenstva řídí zásadami a
pokyny schválenými valnou hromadou. Jménem svazku obcí jedná předseda
představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo
může pověřovat k zajišťování výkonu činnosti svazku obcí jiné osoby.
2. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví svazku obcí a předkládá valné
hromadě k projednání a schválení roční závěrečný účet tak, aby byl projednán a schválen
do 30.6. následujícího roku.
3. Představenstvo má nejméně 5 členů. Členové představenstva volí svého předsedu a
místopředsedu na svém 1. zasedání, které se musí sejít do 14 dnů po zvolení
představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy, případně místopředsedy, pokud není předseda přítomen.
Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda jsou oprávněni předsedat valné hromadě.
4. Při styku s peněžními ústavy je třeba podpisu jednoho člena představenstva a ředitele
svazku obcí nebo dvou členů představenstva. Představenstvo svazku obcí může pověřit
osobu nebo osoby ve styku s bankou pomocí elektronické sítě.
5. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnosti, jejíž prozrazení třetím
osobám by mohlo způsobit škodu. Získané informace nesmí zneužít ve svůj prospěch.
6. Průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané
předsedou představenstva a zapisovatelem, kterým bude jeden člen představenstva nebo
ředitel svazku. Představenstvo zve povinně na svá zasedání zástupce dozorčí rady.
7. Funkční období představenstva končí zvolením představenstva nového na prvním
zasedání valné hromady po volbách do zastupitelstev obcí.
8. Představenstvo řídí svazek obcí tak, aby bylo řádně hospodařeno se svěřeným majetkem.
Představenstvo vybírá management a řídí tyto pracovníky. Představenstvo uplatňuje zájmy
svazku obcí a v konkrétních případech i zájmy jednotlivých členů svazku obcí
v souvislosti s činností právnických osob v plném rozsahu ovládaných svazkem obcí a
uplatňuje zájmy svazku obcí v souvislosti s činností právnických osob ve vztahu, ke
kterým svazek obcí disponuje majetkovým podílem v takovéto právnické osobě, nejednáli se o případy vyhrazené rozhodování valné hromady.
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9. Jmenuje členy do orgánů právnických osob ovládaných výhradně svazkem obcí včetně
rozhodování o předmětu činnosti a koncepci rozvoje těchto právnických osob.
10. Zasedání představenstva jsou neveřejná. Představenstvo zajistí včasnou informaci
občanům o svolání valné hromady.
11. Přijímá „vzorovou smlouvu“ představující základní povinné organizační zásady a
vymezené rámce konkrétních parametrů, kterým musí odpovídat obsah každého
smluvního vztahu uzavřeného mezi svazkem obcí a právnickou osobou specifikovanou
obsahem čl. 8 odst. 7 bod q) těchto stanov a dále „vzorovou smlouvu“ představující
základní povinné organizační zásady a vymezené rámce konkrétních parametrů, kterým
musí odpovídat obsah každého smluvního vztahu uzavřeného mezi svazkem obcí na
straně jedné a jednotlivými členy svazku obcí na straně druhé.
12. Schvaluje znění obsahu každého smluvního vztahu uzavřeného mezi svazkem obcí a
právnickou osobou specifikovanou obsahem čl. 8 ods.t 7 bod q) včetně případných
výjimek ze základních zásad a schválených parametrů zmíněných obsahem čl. 8 odst. 7
bod s) těchto stanov, a to před jeho uzavřením.
13. Stanoví konkrétní ekonomické a účetní zásady a parametry na základě, kterých mohou být
uzavírány smlouvy mezi svazkem obcí a právnickou osobou specifikovanou obsahem čl. 8
odst. 7 bod q) těchto stanov a dále rovněž smlouvy mezi svazkem obcí na straně jedné a
jednotlivými členy svazku obcí na straně druhé.
14. Rozhoduje o přijetí nových členů o zániku členství ve svazku.
15. Sestavuje střednědobý investiční plán.
16. Předkládá návrhy na změny stanov.
17. Rozhoduje o výši ceny za ukládání tuhého komunálního odpadu.
18. Svolává zasedání valné hromady.
Čl. 10
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování předmětu
činnosti svazku obcí. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a
záznamů týkajících se činnosti svazku obcí a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně
vedeny v souladu se skutečností a zda předmět činnosti se uskutečňuje v souladu s
právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
2. Dozorčí rada přezkoumává roční závěrečný účet a předkládá své vyjádření valné hromadě.
3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné
hromadě navrhuje potřebná opatření.
4. Dozorčí rada má nejméně 3 členy.
5. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
6. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
třetím osobám by mohlo svazku způsobit škodu. Získané informace nesmí zneužít ve svůj
prospěch
7. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva svazku
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8. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady svazku obcí a jsou povinni valnou
hromadu seznámit s výsledky své kontrolní činnosti na každém zasedání valné hromady.
9. Dozorčí rada rozhoduje na základě většiny svých členů.
10. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný všemi členy dozorčí rady. Dozorčí
rada se schází na pravidelných zasedáních, nejméně 1 x za 3 měsíce.
11. Zástupce dozorčí rady se povinně účastní jednání představenstva svazku obcí.
12. Funkční období dozorčí rady končí zvolením nové dozorčí rady na prvním zasedání valné
hromady po volbách do zastupitelstev obcí.
13. Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná.
Čl. 11
Majetek svazku obcí
1. Svazek obcí hospodaří:
a) s vlastním majetkem
b) s majetkem členů svazku obcí vloženým do hospodaření svazku obcí. Tento majetek
zůstává ve vlastnictví obce.
2. Vlastní majetek svazku obcí je:
a) majetek, který svazek obcí pořídil vlastní činností
b) majetek, který svazek obcí do svého vlastnictví získal na základě darovacích, kupních
či jiných smluv i jako příspěvky členů svazku obcí
Čl. 12
Úprava majetkových poměru svazku obcí
1. Členové svazku obcí mohou do svazku obcí vložit svůj majetek včetně finančních
prostředků jen v rozsahu, který slouží k výkonu činnosti, které na svazek obcí přenesly. Na
vytvoření základního jmění společnosti poskytuje vstupující obec finanční příspěvek
stanovený valnou hromadou, splatnou do 30 dnů po registraci nebo po rozhodnutí o přijetí
obce za člena svazku obcí. Vklady majetku včetně finančních prostředků budou
uskutečňovány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
2. V případě potřeby bude základní kapitál svazku obcí doplňován vnosy členů svazku obcí, v
poměru dle počtu obyvatel na základě projednání a rozhodnutí valné hromady.
3. Majetkem svazku obcí je hmotný majetek a finanční prostředky, ke kterým má svazek obcí
vlastnické právo, nebo právo hospodaření u majetku vloženého do svazku obcí.
4. Vzhledem k účelu založení svazku obcí, v případě zániku členství ve svazku obcí (dle čl.
5 , odst. 3), majetkový podíl člena zůstane ve vlastnictví svazku obcí a člen, jehož členství
zaniklo, nemá nárok na jeho náhradu formou finančního odškodnění. Majetkový podíl po
zániku jeho členství bude použit k povýšení majetkových podílů všech členů svazku obcí
podle poměru počtu obyvatel.
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Čl. 13
Zdroje příjmů svazku obcí a zásady hospodaření
1. Zdrojem příjmů svazku obcí jsou:
a) Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
b) Členské příspěvky
c) Dotace, půjčky, úvěry a dary
2. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na
příslušný kalendářní rok. Přitom vychází zejména ze střednědobého investičního plánu,
který je zpracován na 5 let. Návrh tohoto plánu sestavuje představenstvo svazku a
předkládá ho valné hromadě k odsouhlasení. Střednědobý investiční plán je možno
doplňovat a měnit. Provedení těchto změn je podmíněno souhlasem valné hromady. O
využití případného rozdílu v rozpočtu mezi příjmy a výdaji (přebytku) a o využití rezervy
rozpočtu svazku rozhoduje představenstvo. O změně čerpání rozpočtu v rámci
schváleného rozpočtu v průběhu rozpočtového roku rozhoduje představenstvo svazku.
Ostatní změny rozpočtu podléhají rozhodnutí valné hromady.
Nebude-li rozpočet schválen před 1.lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové
hospodaření v obě do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Pravidla rozpočtového provizoria:
a) ve sledovaném období rozpočtového provizoria budou prováděny úhrady nezbytně
nutných provozních výdajů, zejména energie, mzdy, materiál, splátky úvěrů a půjček,
splátky závazků, které nebyly uhrazeny v předešlém roce a nasmlouvané investiční
výdaje.
b) rozpočet svazku musí být schválen nejpozději do konce dubna daného kalendářního
roku.
c) rozpočtové provizorium ve výdajové stránce může činit max. 30% skutečnosti roku
předešlého.
d) rozpočtové provizorium schvaluje představenstvo svazku obcí.
3. Vyúčtování výsledku svého hospodaření provede do tří měsíců po skončení kalendářního
roku.
4. Svazek obcí vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a o
finančních vztazích k rozpočtu obcí, které svazek obcí vytvořily.
5. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok (kalendářní) musí být vhodným
způsobem zveřejněný nejméně 15 dnů před projednáváním na zasedání valné hromady
svazku obcí, aby se k němu mohli občané obcí, které svazek obcí vytvořily, vyjádřit.
Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané
obcí, které jsou členy svazku, uplatnit písemně k představenstvu svazku obcí 7 dnů před
jednáním valné hromady nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí.
6. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí,
které dá svazek obcí přezkoumat nezávislému auditorovi, projedná valná hromada svazku
obcí do 30. června následujícího roku.
7. Za hospodaření svazku obcí je odpovědné představenstvo.
8. Zprávu o hospodaření svazku obcí spolu s vyúčtováním předkládá valné hromadě
předseda představenstva na každém jejím zasedání.
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Čl. 14
Právní způsobilost svazku obcí
Svazek obcí je právnickou osobou na základě zápisu v registru zájmových sdružení
právnických osob a dobrovolných svazků obcí, vedeného u Krajského úřadu kraje Vysočina a
hospodaří s majetkem (dle čl. 11) s péči řádného hospodáře. Plní za obce sdružené ve svazku
obcí povinnosti vyplývající z ustanovení § 50, odst. 1, písm. b), zákona o obcích a to ve věci
shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo
odstraňování.
Čl. 15
Zánik svazku obcí
Svazek obcí zaniká výmazem z registru zájmových sdružení právnických osob a
dobrovolných svazků obcí na základě:
a) usnesení valné hromady o rozpuštění nebo o sloučení s jiným sdružením
b) pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o rozpuštění svazku dle platných právních
předpisů.
Před zánikem svazku obcí se vyžaduje likvidace, jestliže jmění svazku nepřechází na právního
nástupce.
Případný majetek svazku se rozdělí mezi členy svazku ke dni likvidace na základě rozhodnutí
valné hromady, která se sejde před započetím likvidace.
Zanikne-li svazek pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, provede majetkové
vypořádání likvidátor určený tímto orgánem. Obdobně se postupuje i v případě, že o zániku
svazku rozhodne valná hromada a není orgán, který by majetkové vypořádání provedl.
Čl. 16
Závěrečné ustanovení
1. Stanovy se mění, doplňují nebo ruší schválením valné hromady svazku obcí po návrhu
předloženém představenstvem.
2. Pokud není stanoveno jinak, platí pro činnost dobrovolného svazku obcí příslušné
ustanovení platných právních předpisů.
3. Registrací těchto stanov pozbývají platnosti stanovy ze dne 16.3.2006, vč. jejich změn a
dodatků
V Třebíči dne 12.3.2015

Vladimír Měrka
předseda představenstva
OVĚŘIT PODPIS
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