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Důvodová zpráva
Dodatek č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20.12.2005

Na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná (dále jen SMOOK) dne 28.05.2015
bylo projednáno pořízení dodatku č. 2 ke stanovám SMOOK ze dne 20.12.2005 týkající se
majetkoprávního vypořádání s odstupujícími členy SMOOK. Vzhledem k tomu, že tento
dodatek musí být projednán v orgánech všech členských obcí, předkládáme dokument
zastupitelstvu města k projednání.
V platných stanovách Svazku měst a obcí okresu Karviná je v článku V. Členství ve svazku
odst. 5 uvedeno následující:
Majetkové vypořádání se členem, který vystoupil nebo byl vyloučen ze svazku, musí být
provedeno do 30 dnů od schválení zprávy auditora o hospodaření svazku za kalendářní rok,
ve kterém člen vystoupil (byl vyloučen) ze svazku, a to v alikvotní výši příslušející podle
zaplacených základních příspěvků a délky členství.
Návrh nového změní odst. 5 článku V. Členství ve svazku:
Při zániku členství, s výjimkou zániku členství zánikem svazku, se nevrací vklady ani podíly
na majetku svazku.
Změnou výše uvedeného dojde k odstranění složitého účetního úkonu a bude tím zamezeno
přílišné administrativní zátěži, která je s majetkoprávním vypořádáním spojena.
Změna ustanovení odst. 5 článku V. Členství ve svazku, bude do platných stanov zakotvena
změnou stanov. Změna stanov bude provedena dodatkem č. 2 ke stanovám, který je
přílohou usnesení.
Rada města Karviné záležitost projednala na své schůzi dne 22.07.2015 a svým usnesením
č. 959 doporučila Zastupitelstvu města Karviné pořízení dodatku č. 2 ke stanovám SMOOK
schválit.
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Příloha č. 1 k usnesení

Dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne
20. prosince 2005

Dodatkem č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná (dále jen „SMOOK“) se
mění :


Ustanovení odstavce 5 článku V. Členství ve svazku

Původní znění:
5.

Majetkové vypořádání se členem, který vystoupil nebo byl vyloučen ze svazku, musí být
provedeno do 30 dnů od schválení zprávy auditora o hospodaření svazku za kalendářní rok,
ve kterém člen vystoupil (byl vyloučen) ze svazku, a to v alikvotní výši příslušející podle
zaplacených základních příspěvků a délky členství.

Nové znění:
5.

Při zániku členství, s výjimkou zániku členství zánikem svazku, se nevrací vklady ani
podíly na majetku svazku.

Dodatek č. 2 ke Stanovám SMOOK byl schválen členskou schůzí SMOOK dne
……………………….

Dodatek č. 2 ke Stanovám SMOOK je účinný od ………………….

V Karviné dne ………………………

..................................................
předseda představenstva SMOOK

...............................................
člen představenstva SMOOK

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Stanovy
Svazku měst a obcí okresu Karviná
I.
Zakládající členové
1.
2.

Svazek měst a obcí okresu Karviná je dobrovolným svazkem měst a obcí založený dle
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.
Svazek měst a obcí okresu Karviná tvoří zakládající členové jejichž seznam je přílohou
č. l a č. 2 těchto stanov.
II.
Název a sídlo svazku měst a obcí

Název : Svazek měst a obcí okresu Karviná
Sídlo : Poštovní 615, 733 01 Karviná – Fryštát

III.
Předmět činnosti
1.

Předmětem činnosti svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které
povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji regionu, tvořeného
katastrálními územími všech členů svazku.

2.

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které činí jen některé
členské obce a z objektivních důvodů se netýkají ostatních členů svazku. Výsledky
těchto aktivit však jsou v zájmu svazku.

3.

Za předmět činnosti k realizaci výše uvedeného patří zejména :





účast v národních a mezinárodních programech
příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií
přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby
aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potencionálu všech členů
svazku
IV.
Územní působnost svazku

Svazek má svoji územní působnost tvořenou všemi katastrálními územími jednotlivých členů
svazku.
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V.
Členství ve svazku
1.

Členství ve svazku vzniká pro zakládající členy podpisem smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí a stanov svazku po předcházejícím rozhodnutí
v zastupitelstvech příslušných členských měst a obcí.

2.

Členství ve svazku vzniká pro města a obce, která nejsou zakládajícími členy,
přistoupením ke svazku při splnění těchto podmínek:
a) o přistoupení ke svazku rozhodne příslušné zastupitelstvo přistupujícího města
obce
b) přistoupení schválí členská schůze po předcházejícím projednání
v zastupitelstvech všech členských měst
c) starosta přistupujícího města či obce podepíše dodatek smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí a stanovy svazku
d) uhradí vstupní členský příspěvek do termínu stanoveného členskou schůzí

3.

Členství ve svazku zaniká :
a) vystoupením člena ze svazku
b) zánikem členské obce jako právnické osoby
c) zánikem svazku
d) vyloučením člena

4.

Členství vystoupením člena končí k 31.12. příslušného roku na základě písemného
oznámení předsedovi představenstva podaného nejpozději do 30.6. příslušného roku, po
předcházejícím rozhodnutí zastupitelstva vystupujícího města či obce. Za souhlasu
všech členů svazku lze ze svazku vystoupit kdykoliv.

5.

Majetkové vypořádání se členem, který vystoupil nebo byl vyloučen ze svazku, musí být
provedeno do 30 dnů od schválení zprávy auditora o hospodaření svazku za kalendářní
rok, ve kterém člen vystoupil (byl vyloučen) ze svazku, a to v alikvotní výši příslušející
podle zaplacených základních příspěvků a délky členství.

6.

V případě zániku členství zánikem svazku řídí majetkové vypořádání likvidátor nebo
následnická osoba.

7.

Zánik členství ve svazku měst a obcí vyloučením schvaluje členská schůze svazku obcí
po předchozím projednání v zastupitelstvech ostatních členských měst a obcí. Člen
může být vyloučen jen mimořádně při neplnění některé z následujících okolností :
a)
b)

člen se dlouhodobě (minimálně rok) nezúčastňuje činnosti svazku měst a obcí
člen déle než jeden rok nezaplatil schválený finanční příspěvek do svazku měst a
obcí.
S vyloučením člena musí vyslovit souhlas alespoň dvě třetiny členů Svazku měst a obcí
okresu Karviná
VI.
Práva a povinnosti členů svazku
1.

Člen svazku má právo :
a) účastnit se činnosti svazku a podílet se na jeho řízení a rozhodování
b) podílet se na majetkovém prospěchu svazku dle stanov svazku
c) nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku svazku
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2.

Člen svazku je povinen :
a) aktivně se podílet na činnosti svazku
b) důsledně dodržovat stanovy svazku

3.

Všichni členové svazku jsou si rovni, bez ohledu na počet občanů, které reprezentují a
jejichž zájmy hájí. Tato rovnost se promítá m.j. v tom, že každý člen má pouze jeden
hlas.

4.

Občané členských měst a obcí jsou oprávněni v souladu s § 52 zákona č. 128/200 Sb.
v pl. znění :
a) účastnit se zasedání orgánu svazku a nahlížet do zápisu o jeho jednání
b) podávat orgánu svazku 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 orgánu svazku
obcí
VII.
Orgány svazku

Orgány svazku jsou :
A)
B)
C)
A.

členská schůze
představenstvo
kontrolní komise

Členská schůze
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku a skládá se ze zástupců jednotlivých
členů SMOOK. Každý člen svazku jmenuje jednoho svého zástupce. Každý
zástupce člena svazku má při hlasování jeden hlas.

2.

Členské schůzi je vyhrazeno zejména :
a)

b)

c)

schvalovat
 změnu stanov
 rozpočet a závěrečný účet svazku se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok
rozhodovat
 o zvýšení a snížení vstupního a členského příspěvku
 o přijetí nového člena svazku
 o vyloučení člena svazku na základě souhlasu všech zbývajících členů
svazku
 o spolupráci svazku s jinými svazky obcí, jednotlivými obcemi a
ostatními právnickými osobami a o formách této spolupráce
 o pořízení a převodu majetku svazku
 o splynutí, sloučení či rozdělení svazku
volit
 a odvolávat předsedu, členy představenstva a likvidátora
 členy kontrolní komise svazku na základě principu rotace jejich členů.
Členská schůze může člena kontrolní komise odvolat před vypršením
jeho funkčního období pro jeho nečinnost.
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3.

Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
Písemná pozvánka musí obsahovat :
a) název a sídlo svazku
b) místo, datum a hodinu konání členské schůze
c) program jednání členské schůze

4.

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

5.

Není –li schůze schopna usnášet se, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi
tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně
svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný program jednání a je
schopna se usnášet, i když je účast nižší, než vyžaduje předchozí odstavec.

6.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání členské
schůze, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech zástupců členů svazku.

7.

Zástupci členů svazku přítomní na členské schůzi se zapisují do listiny
přítomných, jež obsahuje název a sídlo svazku, místo a den konání členské
schůze.

8.

Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných zástupců členů svazku,
pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného.

9.

Rozhodnutí o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního a členského
příspěvku, přijetí nového člena svazku a zrušení svazku vyžaduje dvoutřetinovou
většinu hlasů přítomných zástupců členů svazku.

10.

Zápis ze schůze obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)

název a sídlo svazku
místo a dobu konání členské schůze
jméno předsedy členské schůze a zapisovatele
popis projednání jednotlivých bodů programu členské schůze
rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování
obsah protestu zástupce člena svazku týkající se rozhodnutí členské schůze,
jestliže o to protestující požádá

11.

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené na členské schůzi k projednání.

12.

Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o členské schůzi do 30 dnů od
jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda představenstva nebo jiný
člen představenstva.

13.

Každý zástupce člena svazku obdrží jedno vyhotovení zápisu z členské schůze.

14.

Zápisy o členské schůzi spolu s oznámením nebo pozváním na členskou schůzi a
seznamem zástupců svazku se archivují podle platných právních předpisů.

15.

Pro zajištění organizačních záležitostí a administrativních úkonů si svazek může
na základě rozhodnutí členské schůze zřídit funkci sekretáře.
a) Sekretář není statutárním zástupcem svazku.
b) Vykonává a zajišťuje úkoly a usnesení uložené představenstvem a členskou
schůzí svazku.
c) Zúčastňuje se schůzí představenstva a členských schůzí svazku. Informuje
členy svazku (zpravidla 1x za tři měsíce) o záležitostech svazku.
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d) Spravuje veškerou potřebnou dokumentaci svazku.
písemnosti, zápisy z jednání orgánů svazku apod.).

(korespondence,

e) Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý
kalendářní rok. Ve spolupráci s představenstvem dbá na řádné vedení
účetnictví svazku.
f) Na základě rozhodnutí představenstva svazku svolává členské schůze svazku.
B.

Představenstvo
1.

Představenstvo je výkonným orgánem svazku, v jeho čele je předseda. Řídí činnost
svazku a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech svazku, pokud
nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze.

2.

Oprávněný jednat za představenstvo ve věcech předmětu činnosti svazku a ve
všech právních aktech vůči právnickým i fyzickým osobám je předseda
představenstva spolu s jedním členem představenstva.

3.

Podepisování za svazek se provádí tak, že k napsanému názvu svazku nebo
k razítku svazku připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen
představenstva spolu s uvedením své funkce.

4.

Rozhodnutí členské schůze mohou omezit právo představenstva jednat jménem
svazku.

5.

Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví svazku a předkládá členské
schůzi ke schválení roční účetní závěrku svazku. Tuto závěrku zasílá členům
svazku nejméně 30 dnů před členskou schůzí.

6.

Nejméně jednou za rok předkládá představenstvo členské schůzi zprávu o činnosti
svazku, o stavu jeho majetku a výsledku přezkoumání hospodaření svazku za
uplynulý kalendářní rok.

7.

Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je svazek
po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti.

8.

Členy představenstva volí a odvolává členská schůze ze zástupců svazku na dobu
tří let. Do konání první členské schůze jsou členové představenstva jmenováni
zakladateli.

9.

Představenstvo má nejméně tři členy. Představenstvo může jmenovat náhradní
členy představenstva do příštího zasedání členské schůze, aby jeho počet neklesl
pod polovinu. Členem představenstva může být jen fyzická osoba.

10.

Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů.

11.

Představenstvo se řídí těmito stanovami a pokyny schválenými členskou schůzí.

12.

Představenstvo svolává jeho předseda podle potřeby. O rozhodnutích se pořizují
zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží všichni
členové SMOOK. Každý zástupce člena svazku obdrží jedno vyhotovení zápisu
z členské schůze.

13.

Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor
na projednávanou záležitost.
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C.

Kontrolní komise
1.

Kontrolní komise je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu.

2.

Kontroluje činnost svazku, správnost a úplnost hospodaření a nakládání
s majetkem svazku.

3.

Minimálně jedenkrát za rok informuje členskou schůzi o své činnosti.

4.

Členové kontrolní komise mají právo zúčastnit se každého jednání členské schůze
s hlasem poradním.

5.

Funkční období člena kontrolní komise činí tři roky.

VIII.
Majetek svazku měst a obcí
1.

Svazek měst a obcí okresu Karviná je právnickou osobou způsobilou nabývat vlastním
jménem práv a povinností.

2.

Může vlastnit finanční, hmotný a nehmotný majetek. Majetek svazku musí být využíván
účelně a hospodárně v souladu se zájmy svazku a úkoly vyplývajícími ze zákonem
vymezené působnosti. Svazek je povinen pečovat o zachování a rozvoj majetku. Svazek
vede evidenci majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3.

Záměr svazku prodat, směnit nebo darovat svůj nemovitý majetek, pronajmout jej nebo
poskytnout jako výpůjčku, svazek zveřejní ve všech členských obcích a městech
nejméně 15 dnů před projednáním na členské schůzi svazku vyvěšením na úřední desce
příslušných městských a obecních úřadů, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a
předložit své nabídky.

4.

Majetek svazku je v podílovém spoluvlastnictví členů sdružení. Jejich podíly jsou
v poměru k výši členských příspěvků.

IX.
Zdroje příjmů svazku
Zdroje příjmů svazku jsou:
1.
Příspěvky členských obcí
a) Základní členský příspěvek, splatný do 1 měsíce od vzniku členství ve svazku, činí
4,50 Kč na jednoho obyvatele členského města či obce.
Počet obyvatel se stanoví dle ČSÚ k 1.1. kalendářního roku.
b) Výši ročního členského příspěvku, který je splatný vždy předem do 15. dubna
každého kalendářního roku schvaluje členská schůze při jednání o rozpočtu na
následující rok.
c) V případě prodlení jsou členové svazku povinni zaplatit za každý den prodlení
majetkovou sankci ve výši 1 % z dlužné částky.
d) Roční členský příspěvek se neplatí v roce, ve kterém účastnický subjekt žádá o
vstup do svazku. V tomto roce uhradí účastnický subjekt vstupní příspěvek, jak je
uvedeno v článku V., bodě 2, písm. d) stanov.
2.

Příspěvky z fondů a dotačních titulů státních i nestátních organizací.
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3.

Dary právnických a fyzických osob.

4.

Příjmy z činnosti svazku.

X.
Hospodaření svazku
1.

Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na
příslušný kalendářní rok a závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok projedná členská schůze do 30. června
následujícího roku.

2.

Rozpočet, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku musí
být nejméně 15 dní před jejich projednáním na členské schůzi zveřejněny ve všech
členských obcích a městech. Své připomínky mohou občané uplatnit buď přímo nebo
prostřednictvím zástupce člena svazku, nejpozději do doby projednání příslušného
dokumentu.

3.

Svazek vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
Vedením účetnictví může svazek za úplatu pověřit právnickou nebo fyzickou osobu
s příslušným oprávněním. Za vedení účetnictví odpovídá představenstvo svazku.

4.

Svazek dá přezkoumat auditorem hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok. Za
svazek žádost podá sekretář nejdéle do 31. ledna následujícího roku.

5.

Vytvořený zisk se nerozděluje mezi členy svazku, nýbrž se použije pro financování
dalších rozvojových činností nebo pro vytvoření rezerv.

6.

Pokud z hospodaření svazku vznikne ztráta, uhradí ji členové svazku rovným dílem, a to
mimořádným členským příspěvkem podle rozhodnutí členské schůze.

XI.
Zrušení a zánik svazku
1.

Svazek se zrušuje dohodou členů svazku po předchozím schválení v zastupitelstvech
členských měst a obcí.

2.

Svazek zaniká výmazem z registrace. Žádost o výmaz podá likvidátor.

3.

Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. O
rozdělení likvidačního zůstatku rozhodne členská schůze svazku v souladu se stanovami
na základě návrhu likvidátora.

XII.
Kontrola
1.
2.

Vnitřní kontrola svazku je dána existencí kontrolní komise a kontrolní funkcí členské
schůze svazku.
Vnější kontrola je dána :
a) právem občanů členských obcí dle § 52 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
b) účastí občanů členských obcí v kontrolní komisi
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c)

právem zastupitelstva každého členského města a obce vyjadřovat se k činnosti
svazku

XIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Změny a doplnění stanov schvaluje členská schůze svazku a lze je provést pouze
písemně po předchozím schválení v zastupitelstvech členských měst a obcí.

2.

Tyto stanovy jsou vyhotoveny v 17 výtiscích s platností originálu a s následujícím
rozdělením :
• 14 x členské města a obce svazku obcí,
• 1x předseda svazku,
• 1x archiv svazku obcí,
• 1x Krajský úřad MSK

V Chotěbuzi dne 20. prosince 2005
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Příloha č. 1
Ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná
Za zakladatele:
1.

Obec Albrechtice, zastoupená starostou Ing. Vladislavem Šipulou

…………………

2.

Město Bohumín, zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

…………………

3.

Obec Dětmarovice, zastoupená starostou Ing. Lumírem Mžikem

…………………

4.

Obec Dolní Lutyně, zastoupená starostou Ing. Josefem Lindnerem

…………………

5.

Obec Doubrava, zastoupená starostkou Ing. Květuší Szyrokou

…………………

6.

Obec Horní Suchá, zastoupená starostou Ing. Janem Lipnerem

…………………

7.

Obec Chotěbuz, zastoupená starostou Ing. Martinem Pinkasem

…………………

8.

Statutární město Karviná, zastoupené primátorem Mgr. Antonínem Petrášem ………………

9.

Město Orlová, zastoupené starostou JUDr. Vladimírem Faranou

…………………

10.

Obec Petrovice u Karviné, zastoupená starostou Ing. Petrem Trojkem

…………………

11.

Město Petřvald, zastoupené starostou Ing. Václavem Holečkem

…………………

12.

Město Rychvald, zastoupené starostou Bc. Jiřím Absolonem

…………………

13.

Obec Stonava, zastoupená starostou Ing. Ondřejem Feberem

…………………

14.

Obec Těrlicko, zastoupená starostkou Mgr. Lýdií Vaškovou

…………………
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Příloha č. 2
Ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná

Seznam obcí a jejich sídel:
1.

Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice,

2.

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín,

3.

Obec Dětmarovice, č. p. 27, 735 71 Dětmarovice,

4.

Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně,

5.

Obec Doubrava, č. p. 599, 735 33 Doubrava,

6.

Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá,

7.

Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz,

8.

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát,

9.

Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně,

10.

Obec Petrovice u Karviné, č. p. 251, 735 72 Petrovice u Karviné,

11.

Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald,

12.

Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald,

13.

Obec Stonava, č. p. 730, 735 34 Stonava,

14.

Obec Těrlicko, č. p. 474, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko.
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Příloha č. 3
Ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná

Noví členové SMOOK:
Statutární město Havířov, zastoupené primátorem Františkem Chobotem
Sídlo: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
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…………………

