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Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

1.1 Dobrovolný „Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko“ (dále „Svazek“) byl založen 
zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 30.7.1993 podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále „Ob čanský zákoník“), Městem Šlapanice, Obcí Podolí, Obcí 
Jiříkovice, Obcí Blažovice, Obcí Kanice, Obcí Babice nad Svitavou, Obcí Prace a Obcí 
Ponětovice. 

1.2 Svazek byl registrován v registru sdružení vedeného u Okresního úřadu Brno-venkov pod č. j. 
2/93/Jm dne 4. 8. 1993. Svazek se stal ke dni účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon o obcích“) svazkem obcí podle uvedeného 
zákona registrovaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. reg. 2/93/Sn. 

1.3 Podpisem zakladatelské smlouvy a zápisem do registru sdružení u Okresního úřadu Brno-venkov 
se Svazek stal právnickou osobou a nabyl právní subjektivity. 

1.4 S účinností ke dni 31.12.2001 došlo ke sloučení Svazku se Svazkem obcí pro vodovody a 
kanalizace Říčky, se sídlem Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 49458868. 

1.5 Tyto stanovy Svazku (dále „Stanovy“ ) upravují vnitřní fungování Svazku v souladu s § 20h 
Občanského zákoníku.  

Článek 2. 
Názvy a sídla členů Svazku 

2.1 Názvy a sídla členů Svazku jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást těchto Stanov. 

Článek 3. 
Název, sídlo a trvání Svazku 

3.1 Název Svazku : Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko 

3.2 Sídlo Svazku : Masarykovo náměstí 546/9, 664 51 Šlapanice 

3.3 Trvání Svazku : Na dobu neurčitou 

Článek 4. 
Předmět činnosti Svazku 

4.1 Svazek vykonává činnost: 

4.1.1 ochrana životního prostředí, 

4.1.2 zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejících 
zařízení v obcích, sdružených ve Svazku, a to v rozsahu, který definuje § 50 Zákona o 
obcích, 

4.1.3 zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů, 
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4.1.4 stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených 
smluv s provozovatelem ve smyslu platné právní úpravy. 

4.1.5 zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě, 

4.1.6 zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl, 

4.1.7 hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství, včetně 
pronájmu 

4.1.8 investorská a inženýrská činnost v rámci zákonných omezení, 

4.1.9 zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací, a to na 
základě rozhodnutí předsednictva Svazku, 

4.1.10 ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská 
činnost. 

Článek 5. 
Vznik a zánik členství ve Svazku 

5.1 Členem Svazku se může stát pouze obec ve smyslu Zákona o obcích. 

5.2 Město Šlapanice, Obec Podolí, Obec Jiříkovice, Obec Blažovice, Obec Kanice, Obec Babice nad 
Svitavou, Obec Prace a Obec Ponětovice (společně dále „Zákládající členové Svazku“) se staly 
členy Svazku při jeho založení podpisem zakladatelské smlouvy Svazku. Tyto obce složily při 
vstupu do Svazku základní vklad Kč 1,- za každého občana obce.  

5.3 Podpisem zakladatelské smlouvy se Zakládající členové Svazku zavázali, že převedou vodovodní  
a kanalizační zařízení, včetně příslušných pozemků, ze svého majetku do majetku Svazku  
a vyslovily souhlas s tím, aby státní majetek příslušející obci podle privatizačního projektu 
státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace, státní podnik, se sídlem Soběšická 156, 
638 01, Brno, IČ: 00093149, byl převeden do vlastnictví Svazku. 

5.4 Po založení Svazku vzniká členství obce ve Svazku na základě písemné žádosti obce o přistoupení 
ke Svazku (dále „Žádost o přistoupení“), schválené zastupitelstvem přistupující obce, a 
rozhodnutím valné hromady Svazku o přijetí přistupující obce. V Žádosti o přistoupení musí obec 
výslovně uvést, že hodlá přistoupit ke Svazku, že souhlasí se Stanovami Svazku v platném znění, 
že do Svazku bezúplatně vkládá majetek související s činností Svazku, že na Svazek bezúplatně 
přenáší veškerá majetková práva k uvedenému majetku, s výjimkou práv vyhrazených 
zastupitelstvu obce podle ustanovení § 85 Zákona o obcích, a z Žádosti o přistoupení musí být 
patrno, že ji schválilo zastupitelstvo přistupující obce. Přílohou Žádosti o přistoupení je seznam 
majetku, který obec vkládá do Svazku. Členství přistupující obce ve Svazku vzniká za splnění 
podmínek uvedených v tomto článku prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo přijato valnou hromadou Svazku rozhodnutí o přijetí přistupující obce. 

5.5 V případě sloučení dvou a více obcí, z nichž alespoň jedna je členem Svazku, přecházejí práva a 
povinnosti této obce na obec, která vznikne sloučením. Počet hlasů obce, která tímto sloučením 
vznikne, se stanoví postupem podle článku 8. odst. 8.4 Stanov s tím, že počet obyvatel obce, která 
vznikne sloučením, se určí jako součet obyvatel všech slučovaných obcí. Na majetek obce, která 
vznikne sloučením, související s předmětem činnosti Svazku, se přiměřeně použije ustanovení 
článku 6. odst. 6.5 Stanov. 

5.6 V případě připojení obce, která je členem Svazku, k jiné obci, přecházejí práva a povinnosti 
připojované obce na obec, k níž se tato připojuje. V případě připojení obce k jiné obci, z nichž 
alespoň jedna je členem Svazku, se počet hlasů obce, která připojením nezaniká, stanoví postupem 
podle článku 8. odst. 8.4 Stanov s tím, že počet obyvatel obce, která připojením nezaniká, se určí 
jako součet obyvatel této obce a připojované obce. 

5.7 V případě oddělení obce od obce, která je členem Svazku, se oddělená obec stává ke dni oddělení 
členem Svazku s tím, že práva a povinnosti obce, od níž se nově vzniklá obec oddělila, přecházejí 
na nově vzniklou obec v poměru počtu obyvatel původní obce a počtu obyvatel obce, která vznikla 
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oddělením. Počet hlasů obce, která se oddělila, se stanoví postupem podle článku 8 odst. 8.4 
Stanov. 

5.8 Obec, která je členem Svazku, může ze Svazku vystoupit písemným oznámením učiněným 
předsednictvu Svazku (dále „Oznámení o vystoupení“). V Oznámení o vystoupení musí obec, 
která je členem Svazku, výslovně uvést, že hodlá vystoupit ze Svazku a toto oznámení musí být 
schváleno zastupitelstvem vystupující obce s tím, že toto rozhodnutí musí být doloženo společně 
s Oznámením o vystoupení. Oznámení o vystoupení musí být doručeno předsednictvu Svazku 
nejpozději do 30.6. kalendářního roku s tím, že v takovém případě zaniká členství obce ve Svazku, 
za splnění podmínek tohoto odstavce uplynutím dne 31.12. shodného kalendářního roku. Doručí-li 
obec, která je členem Svazku, Oznámení o vystoupení předsednictvu Svazku po 30.6. 
kalendářního roku, zaniká její členství ve Svazku, za splnění podmínek tohoto odstavce uplynutím 
dne 31.12. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo Oznámení o 
vystoupení předsednictvu Svazku takto doručeno. 

5.9 Členství obce ve Svazku zaniká rovněž vyloučením obce ze Svazku pro závažné porušení 
povinností člena Svazku, a to ke dni uvedenému v usnesení valné hromady o vyloučení člena ze 
Svazku, jinak ke dni, kdy bylo toto usnesení přijato, nebo zánikem této obce. O tom, zda došlo 
k závažnému porušení povinností člena Svazku, rozhoduje s konečnou platností valná hromada. 

5.10 Odchylně od ustanovení článku 5. odst. 5.8 Stanov se následující členové Svazku: Obec Mokrá-
Horákov, IČ: 00282111, Obec Velatice, IČ: 00488364, Obec Tvarožná, IČ: 002827231, Obec 
Sivice, IČ: 00488313, Obec Kovalovice, IČ: 00488178, Obec Viničné Šumice, IČ: 00488372 a 
Městys Pozořice, IČ: 00282375, zavázali v souvislosti se sjednáním smlouvy o úvěru č. 
99004702173, která byla uzavřena dne 4.1.2013 mezi Svazkem a společností Komerční banka, 
a.s., IČ: 45317054, že nejsou oprávněni vystoupit ze Svazku po dobu existence závazků Svazku 
vyplývajících z uvedené smlouvy, zejména závazku Svazku vrátit uvedené bance úvěr ve výši 
5.968.808,53 EUR společně s úroky, poskytnutý na investiční akci „Šlapanicko – Čistá Říčka a 
Rakovec“. Obce uvedené v tomto odstavci nejsou oprávněny vystoupit ze Svazku v období ode 
dne 4.1.2013 do dne úplného splacení jistiny úvěru, úroků a dalších případných pohledávek 
uvedené banky, nejdéle však do 30.6.2025. 

Článek 6. 
Práva a povinnosti členů Svazku a jejich občanů 

6.1 Člen Svazku má zejména právo: 

6.1.1 účastnit se prostřednictvím svého zástupce (článek 8. odst. 8.3 Stanov) zasedání valné 
hromady Svazku, podávat valné hromadě návrhy a hlasovat na zasedání valné hromady 
Svazku, 

6.1.2 požadovat od předsednictva informace o záležitostech týkajících se Svazku a nahlížet do 
dokladů Svazku a kontrolovat údaje tam uvedené, 

6.1.3 nahlížet do zápisů o průběhu zasedání orgánů Svazku, 

6.1.4 prostřednictvím svého zástupce (článek 8. odst. 8.3 Stanov) volit a být volen do orgánů 
Svazku, 

6.1.5 požádat o svolání, případně svolat zasedání valné hromady Svazku za podmínek 
uvedených ve Stanovách, 

6.1.6 podávat podněty kontrolní komisi, 

6.1.7 podávat podněty předsednictvu. 

6.2 Člen Svazku má zejména povinnost: 

6.2.1 dodržovat Stanovy a rozhodnutí orgánů Svazku přijatá v mezích jejich působnosti a 
v souladu se Stanovami a obecně závaznými právními předpisy, 

6.2.2 hradit členský příspěvek, jehož druh, výši a splatnost stanoví valná hromada Svazku, 
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6.2.3 ve svém územním obvodu dohlížet na dodržování platných právních předpisů v oblasti 
vodního hospodářství, zejména ohledně znečišťování povrchových a podzemních vod  
a hospodaření s pitnou vodou, 

6.2.4 se Svazkem předem konzultovat záměry týkající se přípravy a realizace staveb vodovodů a 
kanalizací. 

6.3 Každý občan obce, která je členem Svazku, jenž dosáhl věku osmnácti (18) let, je oprávněn: 

6.3.1 účastnit se zasedání valné hromady Svazku a nahlížet do zápisů o jejím jednání, 

6.3.2 podávat valné hromadě písemné podněty, 

6.3.3 vyjadřovat se k návrhu rozpočtu Svazku a k závěrečnému účtu Svazku za uplynulý 
kalendářní rok. 

6.4 Člen Svazku, který přistupuje do Svazku po 31.12.2000, je povinen na základě Žádosti o 
přistoupení bezúplatně vložit do Svazku svůj majetek, který souvisí s předmětem činnosti Svazku; 
vložení do Svazku je účinné vznikem členství ve Svazku. Majetek musí být ve stavu 
odpovídajícímu příslušným stavebním a jiným právním předpisům. O fyzickém předání majetku 
bude sepsán členem Svazku a Svazkem předávací protokol. Vložením majetku do Svazku 
přenesou členové Svazku na Svazek bezúplatně veškerá majetková práva s výjimkou majetkových 
práv, vyhrazených zastupitelstvu obce podle ustanovení § 85 Zákona o obcích. Svazek je oprávněn 
s vloženým majetkem hospodařit v rozsahu podle předchozí věty.  

6.5 Majetek člena Svazku, který souvisí s předmětem činnosti Svazku, a který nabude člen Svazku po 
31.12.2000 za trvání členství ve Svazku, je člen Svazku povinen bezúplatně vložit do Svazku 
nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zařazení majetku do evidence majetku člena Svazku, 
s výjimkou majetku, který funkčně navazuje na majetek, který nebyl podle dohody Svazku a člena 
Svazku členem Svazku převeden Svazku do 31.12.2000 nebo nebyl do Svazku vložen. Vložení je 
člen Svazku povinen učinit písemným oznámením Svazku, v němž uvede, že do Svazku vkládá 
majetek související s činností Svazku a že na Svazek přenáší veškerá majetková práva 
k uvedenému majetku, s výjimkou práv vyhrazených zastupitelstvu obce podle ustanovení § 85 
Zákona o obcích, a z oznámení musí být patrno, že ho schválilo zastupitelstvo člena Svazku. 
Přílohou oznámení je seznam majetku, který obec vkládá do Svazku. O fyzickém předání majetku 
bude sepsán členem Svazku a Svazkem předávací protokol. Vložením majetku do Svazku 
přenesou členové Svazku na Svazek veškerá majetková práva s výjimkou majetkových práv, 
vyhrazených zastupitelstvu obce podle ustanovení § 85 Zákona o obcích. Svazek je oprávněn s 
vloženým majetkem hospodařit v rozsahu podle předchozí věty. 

6.6 Svazek může ve výjimečných případech odmítnout vložení majetku nebo části majetku do Svazku. 
O odmítnutí rozhodne předsednictvo bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců ode 
dne doručení Žádosti o přistoupení podle článku 5. odst. 5.4 Stanov nebo od doručení písemného 
oznámení podle článku 6. odst. 6.5 Stanov. Odmítne-li předsednictvo vložení majetku nebo části 
majetku do Svazku, má se za to, že majetek nebyl do Svazku vložen. 

Článek 7. 
Orgány Svazku 

7.1 Orgány Svazku jsou: 

7.1.1 valná hromada, 

7.1.2 předsednictvo, 

7.1.3 kontrolní komise. 

Článek 8. 
Valná hromada 

8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. Rozhoduje o všech záležitostech Svazku 
vymezených v ustanovení odstavce 8.2 tohoto článku. 
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8.2 Do působnosti valné hromady náleží: 

8.2.1 schvalování Stanov a jejich změn, 

8.2.2 rozhodování o koncepci činnosti Svazku, 

8.2.3 projednávání a schvalování rozpočtového výhledu a rozpočtu Svazku,  

8.2.4 projednání závěrečného účtu Svazku a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření 
Svazku zpracované podle příslušného obecně závazného právního předpisu upravujícího 
přezkoumávání hospodaření dobrovolných svazků obcí1,  

8.2.5 projednání zprávy předsedy Svazku o činnosti Svazku, 

8.2.6 projednání zprávy kontrolní komise o hospodaření Svazku, 

8.2.7 projednání a schvalování účetní závěrky Svazku, 

8.2.8 rozhodování o přijetí nových členů Svazku nebo o vyloučení člena ze Svazku, včetně 
rozhodování o tom, zda došlo k závažnému porušení povinností členem Svazku, 

8.2.9 volba a odvolání členů předsednictva, 

8.2.10 volba náhradníků členů předsednictva, 

8.2.11 volba a odvolání členů kontrolní komise, 

8.2.12 volba náhradníka členů kontrolní komise, 

8.2.13 volba a odvolání likvidátora, 

8.2.14 schvalování zásad použití fondu obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací (dále „Fond 
obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací“), 

8.2.15 schvalování zřízení, zrušení a zásad použití dalších fondů Svazku, 

8.2.16 stanovení výše a splatnosti členského příspěvku členů Svazku, 

8.2.17 rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení či zrušení Svazku,  

8.2.18 další otázky, které patří do působnosti jiných orgánů Svazku, a které si valná hromada 
vyhradí k rozhodování. 

8.3 Valná hromada Svazku je složena ze zástupců členů Svazku. Zástupcem člena Svazku je jeho 
starosta, místostarosta nebo jeden či více zástupců, kteří jsou delegováni tímto členem Svazku 
v souladu se Zákonem o obcích (dále „Zástupce člena Svazku“). Každý člen Svazku je zastoupen 
na valné hromadě pouze jedním Zástupcem člena Svazku. Zástupce člena Svazku je povinen 
prokázat před zahájením valné hromady, že je zástupcem toho člena Svazku, kterého zastupuje. 
Zástupce člena Svazku disponuje na valné hromadě počtem hlasů uvedeným v odstavci 8.4 tohoto 
článku. 

8.4 Jednotliví členové Svazku mají na valné hromadě následující počet hlasů odpovídající počtu 
obyvatel: 

Počet obyvatel   Počet hlasů 

1  až  500   1 

501 až 1000   2 

1001 až 5000   3 

5001 a více    6 

8.5 Pro účely stanovení počtu hlasů v jednotlivém kalendářním roce se vychází z počtu obyvatel 
uvedeného ve vyhlášce Ministerstva financí České republiky o podílu jednotlivých obcí na 
stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů, platné pro daný kalendářní rok2.  

8.6 Valná hromada zasedá jako řádná, mimořádná nebo náhradní. Řádná valná hromada se schází 
dvakrát ročně, vždy nejpozději do 30.6. a 31.12. příslušného kalendářního roku; řádnou valnou 

                                                 
1 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů (údaj platný ke dni 1. 8. 2013) 
2 Pro rok 2013 se vychází z vyhlášky č. 449/2012 Sb. 
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hromadu svolává předsednictvo. Mimořádnou valnou hromadu svolá předsednictvo vždy, 
vyžaduje-li to zájem Svazku nebo stanoví-li to právní předpis či tyto Stanovy. Předsednictvo svolá 
mimořádnou valnou hromadu též tehdy, požádají-li o to členové Svazku, jejichž hlasy představují 
nejméně 30 % všech hlasů členů Svazku nebo požádá-li o to kontrolní komise; v takovém případě 
musí být mimořádná valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) 
kalendářních dnů od podání žádosti o její svolání; nesplní-li předsednictvo tuto povinnost, je 
oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu ten, kdo o její svolání předsednictvo požádal.  

8.7 Řádná a mimořádná valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni členové Svazku, kteří 
mají alespoň 75 % všech hlasů členů Svazku. Není-li řádná nebo mimořádná valná hromada 
usnášeníschopná, ačkoliv byla řádně svolána, svolá předsednictvo náhradní valnou hromadu, která 
je schopná usnášení, jsou-li přítomni členové Svazku, kteří mají alespoň 40 % všech hlasů členů 
Svazku. Náhradní valnou hromadu svolá předsednictvo tak, aby se konala nejpozději do třiceti 
(30) kalendářních dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada; nesplní-li 
předsednictvo tuto povinnost, je oprávněn svolat náhradní valnou hromadu kterýkoliv člen Svazku. 
Pořad náhradní valné hromady se musí shodovat s pořadem původní valné hromady. 

8.8 Nemá-li Svazek předsednictvo nebo není-li předsednictvo schopné usnášení, je oprávněn svolat 
valnou hromadu kterýkoliv člen Svazku. 

8.9 Valná hromada rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, obdrží-li návrh nadpoloviční počet hlasů 
členů Svazku přítomných na valné hromadě, nestanoví-li obecně závazný právní předpis nebo tyto 
Stanovy jinak.  

8.10 Termín a program valné hromady se oznámí členům Svazku nejméně patnáct (15) kalendářních 
dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. Pozvánka musí obsahovat název a sídlo 
Svazku, místo, datum a čas konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná či 
náhradní valná hromada a pořad jednání valné hromady. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze 
projednat, vysloví-li s tím valná hromada souhlas; to neplatí pro náhradní valnou hromadu. 
K pozvánce musí být přiloženy podklady pro jednání valné hromady. 

8.11 Člen Svazku se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady prohlášením, které 
musí být obsaženo v zápisu z valné hromady. 

8.12 Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné 
hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným Stanovami pro 
její svolání, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. 

8.13 Zástupci členů Svazku, kteří jsou přítomni na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných. 
Tato listina obsahuje název a sídlo Svazku, datum a místo konání valné hromady, název a sídlo 
jednotlivých členů Svazku, jméno, příjmení a podpis Zástupců členů Svazku. 

8.14 Valné hromadě předsedá a její průběh řídí předsedající, jímž je předseda Svazku; v době jeho 
nepřítomnosti místopředseda Svazku. Nejsou-li předseda ani místopředseda svazku přítomni nebo 
jejich funkce není obsazena, předsedá a řídí valnou hromadu nejstarší přítomný Zástupce člena 
Svazku; zapisovatele určí předsedající. Valná hromada zvolí z přítomných Zástupců členů Svazku 
dva (2) ověřovatele zápisu; ověřovateli nesmí být předsedající nebo zapisovatel. 

8.15 O průběhu valné hromady a usneseních pořizuje zapisovatel zápis. Zápis o valné hromadě 
obsahuje název a sídlo Svazku, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedajícího a 
zapisovatele, popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady, usnesení valné 
hromady s uvedením výsledku hlasování, připomínky Zástupců členů Svazku, další podstatné 
skutečnosti, a podpisy předsedajícího, ověřovatelů a zapisovatele. Zápis musí být vyhotoven 
nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne konání valné hromady. 

Článek 9. 
Předsednictvo, předseda a místopředseda 

9.1 Předsednictvo je statutárním orgánem Svazku a jedná jeho jménem. Za předsednictvo jedná 
navenek předseda nebo místopředseda; v případě jejich nepřítomnosti jedná za předsednictvo 
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navenek předsednictvem pověřený člen předsednictva. Písemné právní úkony činí za 
předsednictvo společně předseda a místopředseda; v případě nepřítomnosti některého z nich, činí 
písemné právní úkony za předsednictvo předseda nebo místopředseda a předsednictvem pověřený 
člen předsednictva. 

9.2 Do působnosti předsednictva náleží: 

9.2.1 řízení činnosti Svazku, 

9.2.2 přijímání vnitřních a organizačních předpisů Svazku a jejich změn, 

9.2.3 svolávání valné hromady Svazku v případech stanovených Stanovami, 

9.2.4 zabezpečení vedení účetnictví a dalších předepsaných evidencí Svazku, 

9.2.5 zabezpečení zpracování návrhu rozpočtového výhledu Svazku, rozpočtu Svazku, návrhu 
závěrečného účtu Svazku a účetní závěrky Svazku, 

9.2.6 zajištění přezkoumání hospodaření Svazku podle příslušného obecně závazného právního 
předpisu upravujícího přezkoumávání hospodaření dobrovolných svazků obcí3, 

9.2.7 volba a odvolání předsedy a místopředsedy Svazku, 

9.2.8 zřízení a zrušení pracovní pozice tajemníka Svazku, 

9.2.9 zřízení a zrušení dalších pracovních pozic Svazku, 

9.2.10 výkon práv a povinností zaměstnavatele, 

9.2.11 rozhodování o výběru tajemníka a dalších zaměstnanců Svazku, 

9.2.12 rozhodování o použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, případně 
dalších fondů Svazku, a to v mezích zásad stanovených valnou hromadou, 

9.2.13 rozhodování o hospodaření s majetkem Svazku a majetkem, který byl do Svazku vložen, 

9.2.14 zpracování zprávy o činnosti Svazku; zprávu je předseda povinen zpracovat za kalendářní 
rok a předložit ji nejbližší Valné hromadě k projednání. 

9.2.15 rozhodování o ostatních záležitostech Svazku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny 
do působnosti valné hromady nebo kontrolní komise, nebo pokud si je valná hromada 
nevyhradila do své působnosti rozhodnutím (např. nominace zástupců Svazku do jiných 
orgánů, schvalování rozpočtových opatření,…). 

9.3 Návrh rozpočtu Svazku a návrh závěrečného účtu Svazku zasílá předsednictvo členům Svazku tak, 
aby mohly být vhodným způsobem zveřejněny nejméně patnáct (15) kalendářních dnů před 
projednáním valnou hromadou. 

9.4 Předsednictvo se při výkonu své působnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou 
hromadou, pokud jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Stanovami. 
Předsednictvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady. 

9.5 Předsednictvo má pět (5) členů. Členy předsednictva volí valná hromada Svazku ze Zástupců 
členů Svazku. Členem předsednictva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti 
(18) let, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná; za bezúhonnou se nepovažuje 
osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, ledaže se na ni podle trestních 
předpisů hledí, jako by nebyla odsouzena. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, se členem 
předsednictva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen předsednictva 
splňovat uvedené podmínky stanovené, jeho funkce tím zaniká.  

9.6 Členové předsednictva jsou povinni vykonávat svoji působnost čestně, svědomitě, s péčí řádného 
hospodáře a zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 
prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Svazku škodu. Získané informace nesmí členové 
předsednictva zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby. Členové předsednictva 
odpovídají Svazku za škodu způsobenou porušením povinností podle Stanov. 

9.7 Člen předsednictva nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu 
nebo jiného orgánu jiného svazku obcí se stejným nebo obdobným hlavním předmětem činnosti, 

                                                 
3 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů (údaj platný ke dni 1. 8. 2013) 
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ledaže jde o propojené osoby ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Člen předsednictva nesmí být zároveň členem kontrolní komise. 

9.8 Valná hromada volí členy předsednictva vždy na svém prvním zasedání konaném po vyhlášení 
výsledků voleb do zastupitelstev obcí. První zasedání valné hromady svolává předsednictvo tak, 
aby se konalo nejpozději do devadesáti (90) kalendářních dnů od vyhlášení výsledků voleb do 
zastupitelstev obcí; k dodatečným, opakovaným nebo novým volbám ve smyslu příslušného 
obecně závazného právního předpisu upravujícího volby do zastupitelstev obcí4, v některé obci, 
která je členem Svazku, případně k opakovanému hlasování ve smyslu příslušného obecně 
závazného právního předpisu upravujícího volby do zastupitelstev obcí5, v některé obci, která je 
členem Svazku, se nepřihlíží. Nesplní-li předsednictvo povinnost svolat valnou hromadu 
v uvedeném termínu nebo není-li předsednictvo schopné usnášení, je oprávněn svolat valnou 
hromadu kterýkoliv člen Svazku.  

9.9 Kandidáty na členy předsednictva je oprávněn navrhnout kterýkoliv člen Svazku. O jednotlivých 
kandidátech na členy předsednictva se rozhoduje v abecedním pořadí podle příjmení kandidátů. 
Volba probíhá do doby, než je zvolen počet členů předsednictva stanovený článkem 9. odst. 9.5 
Stanov. 

9.10 Společně se členy předsednictva volí valná hromada též tři (3) náhradníky členů předsednictva; na 
volbu náhradníků se přiměřeně uplatní ustanovení odstavce 9.9 s tím, že valná hromada určí při 
volbě rovněž pořadí náhradníků. V případě, že zanikne funkce člena předsednictva, s výjimkou 
případů zániku funkce z důvodu nové volby předsednictva (článek 9. odst. 9.8 Stanov), nastupuje 
na místo tohoto člena předsednictva dnem následujícím po dni zániku funkce člena předsednictva 
náhradník podle stanoveného pořadí. 

9.11 Poklesne-li počet členů předsednictva pod stanovený počet (článek 9. odst. 9.5 Stanov) a není-li 
možno doplnit členy předsednictva náhradníky (článek 9. odst. 9.10 Stanov), svolá předsednictvo 
valnou hromadu k doplňující volbě členů předsednictva v počtu chybějících členů předsednictva a 
tří (3) náhradníků tak, aby se valná hromada konala nejpozději do čtyřiceti (40) kalendářních dnů 
od okamžiku, kdy počet členů předsednictva poklesne pod stanovený počet. Nesplní-li 
předsednictvo povinnost svolat valnou hromadu v uvedeném termínu nebo není-li předsednictvo 
schopné usnášení, je oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoliv člen Svazku.  

9.12 Funkce člena předsednictva vzniká zvolením. 

9.13 Funkce člena předsednictva zaniká: 

9.13.1 dnem, kdy bude předsednictvu doručeno oznámení o odstoupení člena předsednictva nebo 
dnem pozdějším, uvedeným v oznámení, 

9.13.2 dnem odvolání člena předsednictva valnou hromadou, 

9.13.3 dnem, kdy člen předsednictva přestal být Zástupcem člena Svazku, 

9.13.4 dnem úmrtí člena předsednictva, 

9.13.5 volbou nového předsednictva, 

9.13.6 ztrátou způsobilosti člena předsednictva být členem předsednictva z jiného důvodu, než 
uvedeného v odstavci 9.13 bodu 9.13.3 Stanov, 

9.13.7 zánikem členství obce, jejíž zástupce (článek 8. odst. 8.3 Stanov) je členem předsednictva, 
ve Svazku. 

9.14 Předsednictvo je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
Předsednictvo rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, obdrží-li návrh nadpoloviční většinu 
hlasů všech členů předsednictva. Každý člen předsednictva má jeden hlas. 

9.15 Předsednictvo se schází podle potřeby. Předsednictvo se sejde do patnácti (15) kalendářních dnů: 

                                                 
4 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (údaj 
platný ke dni 1. 8. 2013) 
5 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (údaj 
platný ke dni 1. 8. 2013) 
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9.15.1 od doručení žádosti kontrolní komise, 

9.15.2 od zvolení nového předsednictva po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí, a to 
k volbě předsedy a místopředsedy,  

9.15.3 od zániku funkce předsedy (místopředsedy) Svazku, a to k volbě předsedy (místopředsedy) 
Svazku. 

9.16 Zasedání předsednictva svolává, organizuje a řídí předseda nebo místopředseda Svazku, příp. 
pověřený člen předsednictva. V případě, že není obsazena funkce předsedy nebo místopředsedy, 
svolává, organizuje a řídí zasedání předsednictva jeho nejstarší člen. Každý člen předsednictva má 
právo požádat o svolání předsednictva; osoba oprávněná svolat předsednictvo je v takovém 
případě povinna zasedání předsednictva svolat tak, aby se konalo do patnácti (15) kalendářních 
dnů od podání žádosti o jeho svolání; nesplní-li osoba oprávněná svolat předsednictvo tuto 
povinnost, je oprávněn svolat předsednictvo ten člen předsednictva, který o jeho svolání požádal. 

9.17 O průběhu zasedání předsednictva a o jeho usneseních se pořizuje zápis, který vyhotoví 
předsednictvem pověřený zapisovatel a podepíší jej zapisovatel a osoba, která řídí zasedání 
předsednictva. Zápis obsahuje název a sídlo Svazku, místo a dobu konání zasedání předsednictva, 
popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání předsednictva, usnesení předsednictva s 
uvedením výsledku hlasování, připomínky členů předsednictva a další podstatné skutečnosti. Zápis 
musí být vyhotoven nejpozději do nejbližšího následujícího jednání předsednictva, nejdéle však do 
šedesáti (60) dnů ode dne konání zasedání předsednictva.  

9.18 Funkce předsedy (místopředsedy) Svazku vzniká zvolením. 

9.19 Funkce předsedy (místopředsedy) Svazku zaniká: 

9.19.1 dnem kdy bude předsednictvu doručeno oznámení o odstoupení předsedy (místopředsedy) 
z funkce nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení, 

9.19.2 dnem odvoláním předsedy (místopředsedy) z funkce předsednictvem, 

9.19.3 volbou nového předsedy (místopředsedy) po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev 
obcí, 

9.19.4 dnem zániku funkce předsedy (místopředsedy), jako člena předsednictva. 

Článek 10. 
Kontrolní komise 

10.1 Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost Svazku.  

10.2 Do působnosti kontrolní komise náleží: 

10.2.1 dohled nad činností předsednictva, předsedy a místopředsedy, 

10.2.2 kontrola veškerých účetních a jiných dokladů Svazku, včetně údajů v nich obsažených, 

10.2.3 kontrola hospodaření s majetkem Svazku a s majetkem, který byl do Svazku vložen,  

10.2.4 kontrola hospodaření s finančními prostředky Svazku,  

10.2.5 roční kontrola hlavní a hospodářské činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky Svazku. 

10.3 Kontrolní komise odpovídá za svou činnost valné hromadě. Kontrolní komise zpracovává na 
podkladě roční kontroly činnosti a hospodaření Svazku zprávu o hospodaření Svazku za 
kalendářní rok, kterou předloží nejbližší valné hromadě k projednání.  

10.4 Členové kontrolní komise jsou oprávnění účastnit se zasedání valné hromady a předsednictva. 
Musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. 

10.5 Kontrolní komise má tři (3) členy. Členy kontrolní komise volí valná hromada Svazku ze Zástupců 
členů Svazku. Členem kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 
osmnácti (18) let, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná; za bezúhonnou se 
nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, ledaže se na ni podle 
trestních předpisů hledí, jako by nebyla odsouzena. Členem kontrolní komise nemůže být člen 
předsednictva. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, se členem kontrolní komise nestane, i 
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když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen kontrolní komise splňovat uvedené podmínky 
stanovené, jeho funkce tím zaniká.  

10.6 Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svoji působnost čestně, svědomitě, s péčí 
řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, 
jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Svazku škodu. Získané informace nesmí 
členové kontrolní komise zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby. Členové 
kontrolní komise odpovídají Svazku za škodu způsobenou porušením povinností podle Stanov. 

10.7 Pro volby členů kontrolní komise se přiměřeně použijí ustanovení článku 9. odst. 9.8 až 9.11 
Stanov upravující volby členů předsednictva. Pro vznik a zánik funkce členů kontrolní komise se 
přiměřeně použijí ustanovení článku 9. odst. 9.12 a 9.13 těchto Stanov upravující vznik a zánik 
funkce členů předsednictva.  

10.8 Společně se členy kontrolní komise volí valná hromada též jednoho (1) náhradníka členů kontrolní 
komise. Na volbu náhradníka kontrolní komise se přiměřeně použijí ustanovení článku 9. odst. 9.9 
Stanov. V případě, že zanikne funkce člena kontrolní komise, s výjimkou případů zániku funkce 
z důvodu nové volby členů kontrolní komise po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí 
(článek 10. odst. 10.7 ve spojení s článkem 9. odst. 9.8 Stanov), nastupuje na místo tohoto člena 
kontrolní komise dnem následujícím po dni zániku funkce člena kontrolní komise náhradník. 

10.9 Kontrolní komise je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
Kontrolní komise rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, obdrží-li návrh nadpoloviční většinu 
hlasů všech členů kontrolní komise. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas. 

10.10 Kontrolní komise se schází podle potřeby. Kontrolní komise se sejde do patnácti (15) kalendářních 
dnů: 

10.10.1 od zvolení nové kontrolní komise po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí, a to 
k volbě předsedy kontrolní komise, 

10.10.2 od zániku funkce předsedy kontrolní komise, a to k volbě předsedy kontrolní komise.  

10.11 Pro svolávání a zasedání kontrolní komise, jakož i pořizování a náležitosti zápisů ze zasedání 
kontrolní komise se přiměřeně použijí ustanovení článku 9. odst. 9.16 a 9.17 Stanov s tím, že 
zasedání kontrolní komise svolává, organizuje a řídí předseda, příp. pověřený člen kontrolní 
komise. Pro vznik a zánik funkce předsedy kontrolní komise se přiměřeně použijí ustanovení 
článku 9. odst. 9.18 a 9.19 těchto Stanov. 

Článek 11. 
Zaměstnanci Svazku 

11.1 Svazek může zajistit výkon administrativních a jiných činností svými zaměstnanci, a za tímto 
účelem zřizovat pracovní pozice, zejména pracovní pozici tajemníka Svazku, a vstupovat do 
pracovněprávních vztahů. Pracovní pozice zřizuje a organizační strukturu Svazku stanovuje 
předsednictvo.  

11.2 Postavení zaměstnanců Svazku se řídí ustanoveními příslušného obecně závazného právního 
předpisu upravujícího pracovněprávní vztahy6, a souvisejícími pracovněprávními předpisy.  

Článek 12. 
Majetek Svazku a zdroje jeho příjmů 

12.1 Svazek hospodaří s vlastním majetkem a majetkem členů Svazku, vloženým do Svazku. 

12.2 Vlastní majetek Svazku tvoří majetek: 

12.2.1 ke kterému Svazek nabyl vlastnické právo privatizací státního podniku Jihomoravské 
vodovody a kanalizace, státní podnik, se sídlem Soběšická 156, 638 01, Brno, IČ: 

                                                 
6 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (údaj platný ke dni 1. 8. 2013) 
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00093149, na základě dohody o bezúplatném převodu majetku uzavřené mezi Fondem 
národního majetku České republiky a Svazkem; seznam tohoto majetku je uveden 
v příloze č. 2 k těmto Stanovám, která tvoří jejich nedílnou součást, 

12.2.2 který do vlastnictví Svazku převedli ze svého vlastnictví členové Svazku do 31.12.2000; 
seznam tohoto majetku je uveden v příloze č. 3 k těmto Stanovám, která tvoří jejich 
nedílnou součást, 

12.2.3 ke kterému Svazek nabyl vlastnické právo svou vlastní činností, 

12.2.4 majetek, který Svazek získal na základě darovacích, kupních či jiných smluv či jinak. 

12.3 Majetek členů Svazku, vložený do Svazku, tvoří majetek, který do Svazku vložili členové Svazku 
po 31.12.2000; seznam tohoto majetku je uveden v příloze č. 4 k těmto Stanovám, která tvoří 
jejich nedílnou součást. Majetek vložený členem Svazku do Svazku zůstává ve vlastnictví člena 
Svazku. Svazek s ním může nakládat v souladu s majetkovými právy, která na něj členové Svazku 
přenesli.  

12.4 Majetek ve vlastnictví Svazku, který je určen zejména k zásobování vodou, odvádění a čištění 
odpadních vod, se dělí na: 

12.4.1 společný majetek (dále „Společný majetek“), kterým se rozumí majetek, který slouží více 
než jednomu členovi Svazku, zejména čistírny odpadních vod včetně páteřních sběračů 
sloužící pro dva a více členů Svazku, přívodní vodovodní řady pro členy Svazku, čerpací 
stanice sloužící pro dva a více členů Svazku, a vodojemy, 

12.4.2 místní majetek (dále „Místní majetek“ ), kterým se rozumí majetek, který slouží pouze 
jedinému členovi Svazku a který není určen k využití více členy Svazku ani se takové 
využití více členy Svazku nepředpokládá. 

12.5 Svazek má následující zdroje příjmů: 

12.5.1 příspěvky členů Svazku, 

12.5.2 příjmy z činnosti Svazku, 

12.5.3 příjmy z majetku Svazku, 

12.5.4 přijaté dotace, půjčky, úvěry a dary, 

12.5.5 ostatní příjmy. 

 

Článek 13. 
Hospodaření Svazku 

13.1 Svazek je samostatným právním subjektem nesoucím právní a majetkovou odpovědnost za svou 
činnost, samostatně hospodařícím na svůj účet. 

13.2 Svazek hospodaří s vlastním majetkem a majetkem členů Svazku, vloženým do Svazku, s péčí 
řádného hospodáře. S majetkem vloženým do Svazku je Svazek oprávněn nakládat v souladu 
s majetkovými právy, která na něj členové Svazku přenesli. 

13.3 Majetek Svazku musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy Svazku a jeho členů. 
Svazek je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Za hospodaření Svazku je 
odpovědné předsednictvo Svazku. 

13.4 Svazek přejímá povinnost zabezpečovat provoz převzatých vodárenských a kanalizačních zařízení, 
péči o ně a o jejich rozvoj. 

13.5 Svazek uzavírá smlouvy zejména: 

13.5.1 o provozu vodárenských a kanalizačních zařízení s právnickými osobami oprávněnými 
provozovat tato zařízení, 

13.5.2 o projektové přípravě, inženýrské činnosti a zabezpečení těchto staveb vodárenských a 
kanalizačních zařízení dodavatelské smlouvy při zajišťování oprav a nových investic. 
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13.6 Svazek nevytváří zisk a veškeré finanční prostředky věnuje na opravy, rozvoj, případně investiční 
činnost v oboru vodovodů a kanalizací, a eventuálně k tvorbě rezervního fondu, je-li zřízen.  

13.7 Případnou ztrátu Svazku hradí členové Svazku, nebude-li uhrazena zaúčtováním na vrub 
rezervního fondu. Každý člen Svazku je povinen se podílet na ztrátě Svazku v poměru počtu 
obyvatel člena Svazku k celkovému počtu obyvatel všech členů Svazku v kalendářním roce, 
v němž ztráta vznikla; pro účely stanovení počtu obyvatel se vychází z počtu obyvatel uvedeného 
ve vyhlášce Ministerstva financí České republiky o podílu jednotlivých obcí na stanovených 
procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, platné 
pro kalendářní rok, v němž vznikla ztráta Svazku7. Toto ustanovení se netýká ztráty vzniklé 
zaúčtováním odpisů. 

13.8 Svazek vytváří Fond obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací. Zdrojem příjmů tohoto fondu jsou 
především podíly z vodného a stočného podle smluv o provozu vodovodů a kanalizací Svazku. 
Dalšími zdroji mohou být příspěvky členů Svazku nebo jiných právnických a fyzických osob na 
rozvoj vodovodů a kanalizací, jakož i případný příjem z podílu na zisku společnosti Svaz VKMO 
s.r.o., se sídlem Soběšická 156, 638 00 Brno, IČ: 25572245, a dotací ze státních i mezinárodních 
zdrojů.  

13.9 Svazek vede řádné účetnictví podle příslušného obecně závazného právního předpisu upravujícího 
vedení účetnictví8. 

13.10 Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj v souladu s obecně závazným právním 
předpisem upravujícím rozpočtová pravidla a rozpočet dobrovolných svazků obcí9. Rozpočet 
sestavuje Svazek na příslušný kalendářní rok. Návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok musí být 
vhodným způsobem zveřejněn nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jeho projednávání na 
zasedání valné hromady Svazku na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí Svazku uplatnit 
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné 
hromady Svazku. 

13.11 Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření Svazku souhrnně zpracovávají do 
závěrečného účtu. Svazek je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní 
rok postupem podle obecně závazného právního předpisu upravujícího přezkoumávání 
hospodaření dobrovolných svazků obcí10. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření podle obecně závazného právního předpisu upravujícího přezkoumávání 
hospodaření dobrovolných svazků obcí11 (dále „Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření“).  

13.12 Svazek zveřejní návrh svého závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření po dobu nejméně patnácti (15) dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání valné 
hromady na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu Svazku mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve 
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady 
Svazku. 

13.13 Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku za uplynulý 
kalendářní rok projedná valná hromada Svazku do 30.6. následujícího roku a přijme opatření k 
nápravě nedostatků. Závěrečný účet Svazku se předkládá zastupitelstvům členských obcí Svazku 
neprodleně po jeho schválení valnou hromadou Svazku. 

 

                                                 
7 Pro rok 2013 se vychází z vyhlášky č. 449/2012 Sb. 
8 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (údaj platný ke dni 1. 8. 2013) 
9 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (údaj platný ke dni 1. 8. 
2013) 
10 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů (údaj platný ke dni 1. 8. 2013) 
11 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů (údaj platný ke dni 1. 8. 2013) 
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Článek 14. 
Způsob majetkového vypořádání při zániku členství ve Svazku 

 
14.1 V případě zániku členství ve Svazku se provede ke dni zániku členství majetkové vypořádání 

s členem Svazku, jehož členství zaniklo (dále „Bývalý člen“) , tak, že: 

14.1.1 Svazek bezúplatně převede ze svého vlastnictví do vlastnictví Bývalého člena majetek, 
který Bývalý člen převedl ze svého vlastnictví do vlastnictví Svazku do 31. 12. 2000, 
s výjimkou Společného majetku, 

14.1.2 Svazek převede ze svého vlastnictví do vlastnictví Bývalého člena Místní majetek, který se 
nachází v katastrálním území Bývalého člena s tím, že před převodem provede Svazek 
s Bývalým člen vypořádání postupem podle odstavce 14.6 tohoto článku, a 

14.1.3 Svazek předá Bývalému členovi zpět majetek, který Bývalý člen vložil do Svazku.  

14.2 Společný majetek ve vlastnictví Svazku, byť se nachází v katastrálním území Bývalého člena, 
zůstává ve vlastnictví Svazku i po zániku členství člena Svazku ve Svazku. 

14.3 Zanikne-li současně členství více členů Svazku, převede Svazek ze svého vlastnictví do vlastnictví 
těchto Bývalých členů i takový Společný majetek, který sloužil výhradně těmto Bývalým členům.  

14.4 Majetek uvedený v odstavci 14.1 tohoto článku bude Bývalému členovi předán v jeho zůstatkové 
hodnotě, zjištěné z účetní evidence Svazku. Zůstatková hodnota majetku bude stanovena na 
základě pořizovací ceny majetku, která je snižována o účetní odpisy (oprávky), které jsou 
stanoveny na základě příslušného obecně závazného právního předpisu upravujícího vedení 
účetnictví12, a na základě Českého účetního standardu č. 708 o odpisování dlouhodobého majetku.  

14.5 Bývalý člen má po zániku členství ve Svazku nárok na vyplacení podílu na finančních 
prostředcích nacházejících se ve Fondu obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, a to v poměru 
zůstatkové hodnoty majetku podle odstavce 14.1 tohoto článku, který je převáděn nebo předáván 
Bývalému členovi, k zůstatkové hodnotě celého majetku, s nímž Svazek hospodaří, a na který se 
vytváří Fondy obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací v souladu s plánem financování obnovy.    

14.6 Byl-li Místní majetek, který je převáděn do vlastnictví Bývalého člena podle odstavce 14.1 bodu 
14.1.2 tohoto článku shora, vybudován po dobu trvání členství Bývalého člena ve Svazku, provede 
se před převodem tohoto Místního majetku do vlastnictví Bývalého člena finanční vypořádání, a to 
podle následujících pravidel: Bývalý člen je povinen uhradit Svazku zůstatkovou hodnotu 
uvedeného Místního majetku, stanovenou podle druhé věty odstavce 14.4 tohoto článku, sníženou 
o dosud neodepsanou část dotací a dosud neodepsanou část uhrazených investičních příspěvků 
Bývalého člena poskytnutých na Místní majetek podle odstavce 14.1 bodu 14.1.2 tohoto článku.  

14.7 Bude-li Bývalý člen i po zániku členství ve Svazku užívat Společný majetek, zejména zůstane-li 
Bývalý člen napojen na čerpací stanici nebo bude-li odebírat pitnou vodu z vodovodu, je povinen 
před zánikem členství uzavřít se Svazkem příslušnou smlouvu, upravující užívání Společného 
majetku Bývalým členem, jež stanoví finanční podmínky užívání.  

14.8 Majetkové vypořádání mezi Svazkem a Bývalým členem podle tohoto článku musí být provedeno, 
není-li ve Stanovách uvedeno jinak, nejpozději ve lhůtě do dvanácti (12) měsíců od zániku členství 
člena Svazku, nedohodne-li se Svazek a Bývalý člen jinak.  

Článek 15. 
Zrušení a zánik Svazku 

15.1 Svazek lze zrušit rozhodnutím valné hromady Svazku 

15.2 Svazek se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady Svazku, jinak dnem, kdy je toto 
rozhodnutí přijato. 

                                                 
12 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (údaj platný ke dni 1. 8. 2013) 
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15.3 V případě zrušení Svazku se provede likvidace, jestliže jmění Svazku nepřechází na právního 
nástupce. Způsob provedení likvidace Svazku se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
Likvidátora jmenuje valná hromada Svazku. V rámci likvidace je Svazek povinen vrátit členům 
Svazku vložený majetek. 

15.4 Podíl jednotlivých členů Svazku na likvidačním zůstatku se stanoví v poměru počtu obyvatel člena 
Svazku k celkovému počtu obyvatel všech členů Svazku v kalendářním roce, v němž vznikne 
právo na podíl na likvidačním zůstatku; pro účely stanovení počtu obyvatel se vychází z počtu 
obyvatel uvedeného ve vyhlášce Ministerstva financí České republiky o podílu jednotlivých obcí 
na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů, platné pro kalendářní rok, v němž se stanovuje podíl na likvidačním zůstatku13. 

15.5 Svazek zaniká výmazem z příslušného registru vedeného Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 

Článek 16. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

16.1 Změny a doplnění Stanov schvaluje valná hromada Svazku. Změny a doplnění Stanov nabývají 
platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou Svazku, nevyplývá-li z usnesení valné 
hromady Svazku pozdější datum.  

16.2 Tímto zněním Stanov se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti. Práva  
a povinnosti vzniklé podle dosavadního znění Stanov nejsou změnou Stanov dotčena; tato práva a 
povinnosti se však řídí novým zněním Stanov ode dne nabytí jejich účinnosti. 

16.3 Volba členů orgánů Svazku zvolených přede dnem účinnosti tohoto znění Stanov, jakož  
i podmínky výkonu jejich funkce, s výjimkou podmínek uvedených v článku 9. odst. 9.4 třetí až 
páté větě odst. 9.5 a odst. 9.6 Stanov, a s výjimkou podmínek uvedených v článku 10. třetí až šesté 
větě odst. 10.5 a odst. 10.6 Stanov, se řídí dosavadním zněním Stanov; tím nejsou dotčena 
ustanovení tohoto znění Stanov o počtu členů orgánů Svazku. 

16.4 Pokud není v těchto Stanovách stanoveno jinak, platí pro činnost Svazku příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů. 

 

                                                 
13 Pro rok 2013 se vychází z vyhlášky č. 449/2012 Sb. 
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Příloha č. 1: Názvy a sídla členů Svazku 

Obec Babice nad Svitavou, se sídlem Babice nad Svitavou 197, PSČ: 664 01, IČ: 00281557 

Obec Blažovice, se sídlem Blažovice, Nádražní 242, PSČ: 664 08, IČ: 00281603 

Obec Jiříkovice, se sídlem Jiříkovice, Za Školou 230, PSČ: 664 51, IČ: 00362981 

Obec Kobylnice, se sídlem Kobylnice, Na Budínku 240, PSČ: 664 51, IČ: 00488160 

Obec Kovalovice, se sídlem Kovalovice 10, PSČ: 664 06, IČ: 00488178 

Obec Mokrá-Horákov, se sídlem Mokrá-Horákov, Mokrá 207, PSČ: 664 04, IČ: 00282111 

Obec Ochoz u Brna, se sídlem Ochoz u Brna 17, PSČ: 664 02, IČ: 00282243 

Obec Podolí, se sídlem Podolí 1, PSČ: 664 03, IČ: 00282332 

Obec Ponětovice, se sídlem Ponětovice 63, PSČ: 664 51, IČ: 00365408 

Městys Pozořice, se sídlem Pozořice, Na Městečku 14, PSČ: 664 07, IČ: 00282375 

Obec Prace, se sídlem Práce, Ponětovská 129, PSČ: 664 58, IČ: 00599247 

Obec Sivice, se sídlem Sivice 19, PSČ: 664 07, IČ: 00488313 

Město Šlapanice, se sídlem Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, PSČ: 664 51, IČ: 00282651 

Obec Tvarožná, se sídlem Tvarožná 40, PSČ: 664 05, IČ: 00282731 

Obec Velatice, se sídlem Velatice 35, PSČ: 664 05, IČ: 00488364 

Obec Viničné Šumice, se sídlem Viničné Šumice 23, PSČ: 664 06, IČ: 00488372 


