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Stanovy sdružení obcí BRUNTÁLSKO  
Dodatek č. 1 

I .  Z á k l a d n í  u s t a n o v e n í  

Sdružení obcí BRUNTÁLSKO(dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). 

 

I I .  I d e n t i f i k a c e  a  s t a t u s  s v a z k u  
 

1. Název svazku:  BRUNTÁLSKO 

2. Sídlo svazku: náměstí Míru 60/11, 792 01 Bruntál 

3. IČ: 04690290 

4. Členské obce 

Název obce IČ Sídlo 

1.Město Andělská Hora 00575976 79331 Andělská Hora 197 

2.Město Bruntál 00295892 79201 Bruntál, Nádražní 994/20 

3.Město Horní Benešov 00296007 79312 Horní Benešov, Masarykova 32 

4.Město Vrbno pod Pradědem 00296457 79326 Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389 

5. Obec Bílčice 00295868 79368 Bílčice 61 

6. Obec Dvorce 00295973 79368 Dvorce, Náměstí 13 

7. Obec Dlouhá Stráň 00576069 79201 Dlouhá Stráň 47 

8. Obec Karlova Studánka 00296104 79324 Karlova Studánka 17 

9. Obec Karlovice 00296112 793 23 Karlovice 183 

10. Obec Křišťanovice 00296147 79368 Křišťanovice 92 

11. Obec Leskovec nad Moravicí 00296155 79368 Leskovec nad Moravicí 42 

12. Obec Ludvíkov 00576131 79326 Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov 122 

13. Obec Mezina 00576026 79201 Mezina 2 

14. Obec Milotice nad Opavou 00846511 79201 Milotice nad Opavou 55 

15.Obec Moravskoslezský Kočov 00576042 79201 Moravský Kočov 200 

16. Obec Oborná 00846520 79201 Oborná 80 

17. Obec Razová 00296287 79201 Razová 351 

18. Obec Roudno 00296295 79201 Roudno 56 

19. Obec Rudná pod Pradědem 00575984 79331 Rudná pod Pradědem – Stará Rudná 89 

20. Obec Staré Heřminovy 00576077 79312 Staré Heřminovy 129 

21.Obec Staré Město  00576051 793 33 Staré Město,Staré Město 66, 

22. Obec Světlá Hora 00296392 79331 Světlá Hora – Světlá 374 

23. Obec Svobodné Heřmanice 00296384 79312 Svobodné Heřmanice, Sokolovská 94, 

24. Obec Široká Niva 00296406 79201 Bruntál 1, Široká Niva 79 

25. Obec Valšov 00576034 79201 Valšov  72 
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5. Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za své jednání.  

6. Svazek je zapsán v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona o obcích do rejstříku svazků obcí, který 

je veden Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a je založen na dobu neurčitou. 

7. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí (dále 

jen "zájmové území") vymezenou katastrálním územím členských obcí. 

 
I I I .  C í l e  a  ú č e l  s v a z k u  

Cílem svazku je koordinovaný a udržitelný rozvoj zájmového území a vzájemná spolupráce členských 

obcí při respektování principů transparentnosti a zapojování veřejnosti. 

I V .  P ř e d m ě t  č i n n o s t i  s v a z k u  

1. Předmětem činnosti svazku je: 

a. vzájemná spolupráce členských obcí, mikroregionů a MAS na koncepčním a efektivním 

rozvoji zájmového území ve všech jeho oblastech a ve všech souvislostech, 

b. ochrana a prosazování společných zájmů a konkrétních záměrů členských obcí na místní, 

krajské i celostátní úrovni, 

c. propagace svazku a jeho zájmového území, 

d. pořádání workshopů,konferencí,seminářů a přednášek směřujících především k dalšímu  

vzdělávání starostů v oblasti řízení a rozvoje obcí. 

 

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, 

povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu předmětem činnosti svazku, tím zůstává 

nedotčena. 

3. Svazek může také vyvíjet výdělečnou činnost za podmínky, že jejím účelem je podpora 

činnosti hlavní nebo hospodárné využívání majetku svazku. Tuto činnost musí schválit členská 

schůze. 

4. Svazek může zastřešovat provozování společných služeb 

 
V .  Č l e n s t v í  v e  s v a z k u  

1. Členství ve svazku je dobrovolné. 

2. Členem svazku se může stát obec, která se plně ztotožňuje s cíli a předmětem činnosti 

svazku. 

3. Žádost o přijetí nového člena do svazku se doručuje předsedovi svazku. Žádost musí 

obsahovat usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s členstvím ve svazku a 

pověření příslušného zástupce obce v orgánech svazku a také čestné prohlášení zástupce 

člena o tom, že je plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího 

živnostenské podnikání. 

4. O přijetí nového člena svazku rozhoduje členská schůze. Aktuální seznam členů svazku vede 

předseda a v aktuálním znění jej zveřejňuje na internetových stránkách svazku. 

5. Členská schůze může rozhodnout o povinnosti členů hradit vstupní vklad nebo členský 

příspěvek. 

6. Členství ve svazku zaniká: 

a. vystoupením člena ze svazku, 

b. zánikem člena nebo svazku, 

c. vyloučením člena pro neuhrazení vstupního nebo členského příspěvku do tří (3) měsíců 

po stanoveném termínu, 

d. vyloučením člena ze svazku. 
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7. Vystoupit ze svazku lze pouze k 31. 12. roku, v němž je svazku doručeno písemné vystoupení. 

Písemné vystoupení je člen svazku povinen doručit předsedovi svazku minimálně 3 měsíce 

před koncem roku, ve kterém chce ukončit členství. Písemné vystoupení musí obsahovat 

usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s ukončením členství obce ve svazku. 

8. Člen může být ze svazku vyloučen, jedná-li v rozporu s cíli a účelem svazku nebo závažně 

porušil své povinnosti vůči svazku, poškodil dobrou pověst svazku anebo porušil-li usnesení 

orgánů svazku a ve lhůtě určené v rozhodnutí rady svazku nezjedná nápravu. O vyloučení 

člena ze svazku rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí o vyloučení člena svazku doručí 

předseda svazku vyloučenému členovi písemným oznámením. 

9. Člen svazku, jehož členství zaniklo, není zbaven povinnosti zaplatit v plné výši roční členský 

příspěvek za rok, v němž jeho členství ve svazku zaniklo. 

10. Při zániku členství dle odst. 7 písm. a. a b. se provede majetkové vypořádání. Vypořádací 

podíl se stanoví poměrně dle členského příspěvku zaplaceného v běžném roce. Vypořádací 

podíl se vyplácí v penězích a vychází z vlastního kapitálu svazku zjištěného z mezitímní, řádné 

nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku členství. V případě, kdy se 

podstatně liší reálná hodnota majetku svazku obcí od jeho ocenění v účetnictví, se při určení 

výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných 

v účetní závěrce. Nároku na majetkové vypořádání se člen, kterému zaniklo členství, může 

vzdát. 

11. Rozhodování o každé změně ve složení členů svazku je rozhodováním o změně těchto stanov. 

 
V I .  P r á v a  a  p o v i n n o s t i  č l e n ů  s v a z k u  

1. Každý člen svazku má právo: 

a. účastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání členské schůze svazku, 

b. volit orgány svazku a navrhovat do nich své zástupce, 

c. být pravidelně informován o dění ve svazku, 

d. předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům svazku a v přiměřené době 

obdržet na svá podání odpověď, 

e. hodnotit práci orgánů svazku, vyžadovat vysvětlení a nápravu, 

f. nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření svazku a získávat tak informace o 

správě majetku svazku, 

g. využívat všech služeb svazku a podílet se na činnosti svazku, 

h. využívat informace, kterými svazek disponuje. 

2. Každý člen svazku má zejména povinnost: 

a. důsledně dodržovat stanovy svazku a usnesení orgánů svazku, hájit zájmy a dobré 

jméno svazku, 

b. platit členské příspěvky a vklady v určené výši a termínech, 

c. aktivně se podílet na činnosti svazku v souladu s cíli svazku, 

d. koordinovat své zájmy a cíle se zájmy a cíli svazku, 

e. zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu se zájmy svazku, 

f. pravidelně se informovat o dění ve svazku, 

g. přiměřeným způsobem propagovat činnost svazku. 

3. Občané obcí, které jsou členy svazku, a kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni: 

a. účastnit se zasedání členských schůzí svazku obcí a nahlížet do zápisu o jejich jednání, 

b. podávat orgánům svazku obcí písemné návrhy, 

c. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za, 

uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání členské schůze 

svazku obcí. 
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d. být informování obvyklým způsobem o zasedání členské schůze svazku a výsledcích 

tohoto jednání. 
V I I .  O r g á n y  s v a z k u  

1. Orgány svazku jsou: 

a. členská schůze, 

b. výbor, 

c. předseda a dva místopředsedové, 

d. revizní komise, 

 
V I I I .  Č l e n s k á  s c h ů z e  

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku. Právo účastnit se členské schůze a rozhodovat o 

záležitostech spadajících do její působnosti mají všechny členské obce svazku.  

2. Na zasedáních členské schůze zastupuje členskou obec starosta nebo místostarosta, ledaže 

příslušný orgán obce určí jinou osobu, coby svého zástupce. Tímto není dotčeno oprávnění 

členské obce nechat se zastoupit na základě plné moci. 

3. Do působnosti členské schůze patří zejména: 

a. schvalovat a měnit stanovy svazku, 

b. schvalovat rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku svazku, 

c. volit členy statutárního orgánu a členy revizní komise a odvolávat je z funkce, 

d. zřizovat a zrušovat komise jako své poradní orgány, volit jejich předsedy a další členy a 

odvolávat je z funkce, 

e. delegovat zástupce svazku do orgánů založených právnických osob a do orgánů 

právnických osob, kterých se svazek účastní, 

f. rozhodovat o přijetí a vyloučení členů svazku, 

g. rozhodovat o sloučení, splynutí nebo zrušení svazku, 

h. rozhodovat o výši a termínu splatnosti členských příspěvků nebo vkladů, 

i. rozhodovat o přijetí a poskytnutí úvěru, 

j. rozhodovat o dalších záležitostech svazku, které si členská schůze vyhradí. 

4. Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně (1x za 6 měsíců).  

5. Zasedání členské schůze svolává a zpravidla řídí předseda nebo místopředseda. 

6. Předseda je povinen svolat zasedání členské schůze, požádá-li o to alespoň jedna třetina 

členů svazku nebo revizní komise, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu byla taková žádost 

doručena. Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze v této lhůtě, učiní tak do 7 dnů 

místopředseda, popřípadě jiný člen členské schůze, a to na náklady svazku. 

7. Zasedání členské schůze svazku je veřejné. Členové svazku informují veřejnost o místě, době 

a navrženém programu připravovaného zasedání členské schůze alespoň 7 dní před 

zasedáním členské schůze způsobem v místě obvyklým. 

8. Návrh programu jednání členské schůze zpracovává a členské schůzi předkládá předseda 

nebo místopředseda svazku. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání 

připravovaného zasedání členské schůze mají jednotliví členové a orgány svazku. 

9. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku. 

K platnému usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů 

svazku. K platnému rozhodnutí o výši mimořádného členského příspěvku je třeba souhlasu 

4/5 členů spolku. K platnému rozhodnutí o změně stanov je třeba minimálně dvoutřetinovou 

většinou všech členů v souladu s rozhodnutím zastupitelstva dané členské obce, které tuto 

změnu podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) předjednalo. 

10. K § 52 Ustanovení § 52 upravuje práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí. „Občané 
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11. Není-li členská schůze usnášeníschopná, ukončí předseda zasedání členské schůze a pořídí o 

tom zápis. Předseda do 20 minut následně svolá náhradní členskou schůzi se shodným 

programem. 

12. Z průběhu zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který je následně zveřejněn na 

internetových stránkách svazku a rozeslán v elektronické podobě všem členům svazku. 

 

IX. Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem svazku. Má vždy lichý počet s minimálním počtem 5 členů,    

kteří  jsou voleni na dobu určitou a to do ukončení hlasování v nejbližším termínu 

komunálních voleb. Opakované zvolení je možné. Členem výboru jsou voleni vždy starostové 

a místostarostové členských obcí. Funkce  člena výboru je neslučitelná s výkonem funkce 

člena kontrolní  komise svazku, s výjimkou předsedy a místopředsedů, kteří 

jsou z titulu funkce členy výboru. Člen výboru vykonává funkci vždy osobně.  

2. Do působnosti výboru patří zejména: 

a.  zabezpečení plnění přijatých usnesení členskou schůzí, 

b.  zabezpečení řádného hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu,  

c.  sestavování rozpočtu, plánu činností svazku na každý kalendářní rok a jejich 

        předkládání ke schválení na zasedání členské schůze, 

d.  provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném členskou schůzí, 

e.  předkládání výroční zprávy o hospodaření svazku a účetní závěrky na 

        zasedání členské schůze, 

g.     zřizování  poradních orgánů včetně jmenování a odvolání jejich členů, 

h.     plnění  úkolů uložených členskou schůzí. 

3. Výbor se schází dle potřeb, nejméně však 1x za tři měsíce. Výbor je usnášení schopen, je-li 

přítomna nadpoloviční většina členů. V rámci výboru je vždy rozhodováno prostou většinou 

počítanou ze zúčastněných členů. Hlasovací právo členů výboru je rovné. 

4. Členství ve výboru zaniká: 

a. uplynutím funkčního období, 

b. zánikem mandátu starosty (místostarosty) členské obce, 

c. odvoláním člena  výboru členskou schůzí, 

d. vzdáním se funkce, 

e. úmrtím. 

5. Je-li předseda nebo místopředseda odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i 

členem výboru. 

6. V případě zániku funkce člena výboru zvolí příslušný orgán na další členské schůzí do funkce 

nového člena. 

7.  Poklesne-li  v průběhu funkčního období počet členů výboru svazku pod 5 a na nejbližším 

zasedání členské schůze nebude doplněn, vykonává od tohoto okamžiku její 

pravomoc členská schůze. Tímto však nezaniká funkce člena výboru zbylým členům. 

8. Uplyne-li doba, na kterou byl člen výboru zvolen, zůstává člen výboru ve funkci do doby 

zvolení nového člena. Toto pravidlo platí obdobně i v případě, kdy funkce člena výboru 

zanikne v důsledku zániku mandátu starosty (místostarosty) členské obce. 

9. Schůzi výboru svolává a řídí předseda. Pozvánka na schůzi výboru spolu s programem, 

termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům výboru 

minimálně 7 dní před konáním schůze.  Výbor pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje 

předseda nebo místopředseda. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů výboru, 

schválený pořad 

schůze výboru svazku, průběh diskuze, výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
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10. Zápis, který musí být pořízen do 10. dnů od skončení schůze výboru, musí být uložen 

k nahlédnutí v sídle svazku. Projektový manažer zápis rozešle v elektronické podobě všem 

členům výboru. 

11.  Člen, který se zúčastnil schůze výboru, může proti zápisu podat námitky, a to ve lhůtě 7 dnů 

ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena výboru proti 

zápisu se rozhodne na nejbližší schůzi výboru. 

12. Každý člen výboru je povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými 

znalostmi a pečlivostí. Výbor se ze své činnosti zodpovídá členské schůzi. 

13. Výbor může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu. 

 
X .  P ř e d s e d a  a  m í s t o p ř e d s e d a  

14. Předseda a místopředsedové jsou statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek.  

Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován 1. místopředsedou a 2. 

místopředsedou v tomto pořadí. Předseda i místopředsedové jsou voleni členskou schůzí. 

na dobu určitou, a to do ukončení hlasování v nejbližším termínu komunálních voleb. 

Předseda a místopředsedové jsou členy výboru. Opakované zvolení je možné. Předsedou 

(místopředsedou) může být zvolen pouze starosta nebo místostarosta členské obce.  

Fyzická osoba, která je předsedou (místopředsedou) musí být plně svéprávná a bezúhonná ve  

smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 

1. Do působnosti statutárního orgánu náleží rozhodování o všech záležitostech svazku, pokud 

nejde o záležitosti stanovami svazku svěřené do působnosti jiného orgánu. Statutárnímu 

orgánu náleží zejména: 

a. řídit činnost svazku, 

b. stanovovat počet zaměstnanců svazku a rozhodovat o jejich odměnách, 

c. uzavírání obchodních smluv u nichž hodnota případu nepřesahuje 50.000,- Kč, 

d. svolávat zasedání členské schůze, zajišťovat podklady pro zasedání, řídit zasedání, 

e. zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend svazku podle zvláštních právních 

předpisů, 

f. předkládat zprávy o výsledcích kontrol prováděných revizní komisí zastupitelstvům 

členských obcí. 

 

2. Předseda  zodpovídá za provedení přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní 

rok a za informování veřejnosti o činnosti svazku. 

3. Funkce člena statutárního orgánu zaniká: 

a. uplynutím funkčního období, 

b. odvoláním předsedy (místopředsedy) členskou schůzí, 

c. vzdáním se funkce, 

d. úmrtím 

4. Členové statutárního orgánu jsou povinni svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s 

potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného 

hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z 

toho pro sebe důsledky. Členové statutárního orgánu se ze své činnosti odpovídají členské 

schůzi. 
X I .  R e v i z n í  k o m i s e  

1. Revizní komise je kontrolním orgánem svazku. Revizní komise má 3 členy. Členové revizní 

komise jsou vždy volení na dobu volebního období. Opakované zvolení je možné.  

2. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s výkonem funkce člena jiného voleného orgánu 

svazku. Členy revizní komise volí výbor. Zastupující člen revizní komise musí být plně 
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svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 

Členové revizní komise volí ze svých řad předsedu revizní komise. 

3. Do působnosti revizní komise patří zejména: 

a. kontrolovat dodržování stanov svazku a platných právních předpisů, 

b. kontrolovat dodržování usnesení orgánů svazku, 

c. dohlížet na výkon působnosti statutárního orgánu, 

d. kontrolovat hospodaření svazku a nakládání s jeho majetkem nahlížením do účetních knih 

a všech souvisejících dokladů a dokumentací, 

e. projednávat výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazku, 

f. schvalovat roční účetní závěrku, 

g. plnit úkoly zadané členskou schůzí a přijímat podněty ke kontrolní činnosti od členů 

svazku. 

4. Revizní komise se schází dle potřeb, nejméně však jedenkrát ročně. Schůzi revizní komise 

svolává a řídí předseda revizní komise. 

5. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí 

usnesení je třeba souhlasu většiny všech členů revizní komise. Hlasovací právo členů revizní 

komise je rovné. 

6. O provedené kontrole je sepisována kontrolní zpráva, která je předkládána členské schůzi. 

7. Členství v revizní komisi zaniká: 

a. uplynutím funkčního období, 

b. odvoláním člena revizní komise členskou schůzí, 

c. vzdáním se funkce, 
8. Každý člen revizní komise je povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s 

potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného 
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z 
toho pro sebe důsledky. Revizní komise ze své činnosti odpovídá členské schůzi. 
 

X I I .  M a j e t e k  a  h o s p o d a ř e n í  s v a z k u  

1. Činnost svazku je financována zejména z členských příspěvků, dotací a grantů, sponzorských 

darů a příjmů z činností vyvíjených svazkem. 

2. Veškeré získané prostředky mohou být použity pouze v souladu a za podmínek určených 

těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů svazku. Veškeré prostředky svazku musí 

být využívány k financování činností svazku naplňujících jeho cíle. 

3. Za účelem činnosti svazku mohou členové svazku svěřit vlastní majetek do hospodaření 

svazku. Majetek svěřený členskou obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví členské 

obce. 

4. Rozsah oprávnění svazku nakládat s vloženým majetkem stanoví vkládající obec, přičemž k 

vložení majetku do svazku je vždy třeba jednání v písemné formě. 

5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí svazku. 

6. Svazek může pro své hospodaření zřizovat fondy. Příděly do fondů a jejich užití se řídí 

samostatným předpisem, který schvaluje členská schůze. 

7. Členská schůze může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 

zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch svazku. Ve smlouvě o svěření majetku 

určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku svazku pověřen. 

 
X I I .  R o z d ě l e n í  z i s k u  a  p o d í l  č l e n ů  n a  ú h r a d ě  z t r á t y  s v a z k u  

1. O rozdělení zisku a úhradě ztráty z hospodaření svazku rozhoduje členská schůze. 

 

2. Zisk se rozděluje v pořadí: 
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a. doplnění rezervního fondu, je-li zřízen, 

b. příděl do rozvojového fondu, je-li zřízen, 

c. výplata podílu členům svazku. 

 
3. Nerozhodne-li členská schůze jinak, rozděluje se zisk a ztráta tak, že na každého člena svazku 

obcí připadne podíl, který je vyjádřen poměrem počtu členů k celkové výši ztráty 

v kalendářním roce, v němž zisk, nebo ztráta vznikla. 

4. Na úhradu ztráty se přednostně použijí prostředky z rezervního fondu, je-li zřízen. V případě 

nedostatku zdrojů z tohoto fondu k pokrytí ztráty může členská schůze rozhodnout o pokrytí 

ztráty prostřednictvím mimořádných členských příspěvků od členů svazku. Výše těchto 

mimořádných členských příspěvků musí být pro každého z členů shodná. 

X I I I .  Z r u š e n í  a  z á n i k  s v a z k u  

1. Svazek se zrušuje rozhodnutím členské schůze. 

2. Po zrušení svazku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění svazku nabývá právní 

nástupce. Při zrušení svazku s likvidací povolá členská schůze likvidátora. Odměnu likvidátora 

a způsob její výplaty určuje členská schůze. 

3. Případný likvidační zůstatek bude po vypořádání všech závazků svazku převeden na členy 

svazku ve výši jejich likvidačního podílu. Podíl člena svazku na likvidačním zůstatku je určen 

poměrem jeho splacených příspěvků k souhrnné výši splacených příspěvků všech členů 

svazku obcí za celou dobu existence svazku. 

4. Svazek zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku obcí. 

5. Pravidla dle tohoto článku stanov se přiměřeně uplatní při splynutí nebo sloučení svazku. 

 
X I V .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

1. V záležitostech neřešených těmito stanovami se podpůrně užijí ustanovení zákona č. 

128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a dále obecná ustanovení o právnických osobách obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 stanov byl schválen na členské schůzi konané dne 17.1.2020 

Platnost: od.18.12.2020 

Účinnost od 1.1.2021 

 

 

 V Bruntále                                                                                                              Richard Šanda 

                                                                                                                                  předseda Bruntálsko                                                           
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