SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE
se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice

IČ: 49458892

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV
SVAZKU VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1

Dne 28. června 2016 se valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice usnesla na tomto
úplném znění stanov.

1.2

Toto úplné znění stanov nahrazuje s účinností ode dne 28. června 2016 dosavadní znění stanov,
a to včetně změn, které byly učiněny dodatky č. 1 – 8.

1.3

Ode dne účinnosti tohoto úplného znění se veškeré právní vztahy Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice budou řídit pouze tímto úplným zněním stanov.

ČÁST I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 2
Název a založení Svazku
2.1

Název svazku je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice (dále jen „Svazek“).

2.2

V souladu s ustanovením § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) je Svazek dobrovolným svazkem obcí, který se
při své činnosti řídí zejména ustanovením zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3

Svazek byl založen dne 1. října 1993 na základě zakladatelské smlouvy.

2.4

Svazek se zakládá na dobu neurčitou.

2.5

Identifikační číslo (IČ) Svazku je 49458892.

Článek 3
Sídlo Svazku, názvy a sídla jeho členů
3.1

Sídlo Svazku je Kounická 1598/78, 66491 Ivančice.

3.2

Názvy a sídla členů Svazku a jejich zařazení do provozu jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto stanov,
která tvoří jejich nedílnou součást.

Článek 4
Předmět činnosti Svazku
4.1

Činnost Svazku spočívá zejména:
- v 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;
- v zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
- v zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl;
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- ve stanovování výše cen pro vodné a stočné na příslušné období při respektování již
uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možnosti pozitivní právní úpravy;
- v nájmu, pronájmu a podnájmu majetku Svazku a majetku ve vlastnictví členských obcí,
který vložily do hospodaření Svazku nebo jej Svazku pronajaly.
4.2

Svazek se podílí na řešení kvality vody (např. v ochranných pásmech) v obcích i zařízeních mimo
Svazek.

ČÁST II
ČLENSTVÍ
Článek 5
Vznik a zánik členství ve Svazku
5.1

Členem Svazku se stane obec, která na základě usnesení valné hromady o jejím přijetí, podepíše
dodatek k zakladatelské smlouvě.

5.2

Obec, která do Svazku vstupuje, musí v písemné žádosti o vstup do Svazku výslovně uvést,
že souhlasí s platnými stanovami Svazku. Žádost o vstup do Svazku musí schválit zastupitelstvo
této obce.

5.3

Obec podává písemné prohlášení, že ze Svazku vystupuje, na základě schváleného usnesení
zastupitelstva obce. Valná hromada vezme na své nejbližší schůzi vystoupení člena ze Svazku na
vědomí. Členství obce ve Svazku zaniká k 31. prosinci daného kalendářního roku, pokud písemné
prohlášení o vystoupení ze Svazku bude do sídla Svazku doručeno nejpozději do 30. června
daného kalendářního roku. Pokud bude písemné prohlášení o vystoupení ze Svazku doručeno
do sídla Svazku po 30. červnu daného kalendářního roku, členství obce ve Svazku zaniká k 31.
prosinci roku následujícího po doručení písemného prohlášení o vystoupení.

5.4

V případě rozdělení obce, která je členem Svazku, se nově vzniklé obce stávají ke dni rozdělení
členy Svazku s tím, že práva a závazky obce, která se rozdělila, přecházejí na nově vzniklé obce
v poměru podle počtu obyvatel nebo v poměru určeném smlouvou mezi těmito rozdělenými
obcemi. Evidence majetku se vede dle katastrálního území takto vzniklých obcí. Počet hlasů obcí
vzniklých rozdělením obce se bude řídit pravidly dle čl. 8.10 Stanov tak, jako by se členem Svazku
staly nové obce.

5.5

V případě sloučení obcí, které jsou členy Svazku, přecházejí práva a povinnosti na obec, která
vznikne jejich sloučením. Počet hlasů obce, která tímto sloučením vznikne, se bude řídit pravidly
dle čl. 8.10 Stanov tak, jako by se členem Svazku stala nová obec.

5.6

Členství ve Svazku dále zaniká:
- vyloučením člena pro porušení členských povinností na základě rozhodnutí valné hromady,
a to dnem rozhodnutí valné hromady;
- vystoupením na základě písemného prohlášení člena o zrušení členství (viz čl. 5.3 Stanov);
- zánikem Svazku (dle článku 16 stanov);
- zánikem obce.

Článek 6
Práva a povinnosti člena Svazku a jeho občanů
6.1

Člen Svazku má tato práva:
a) účastnit se jednání valné hromady s právem hlasovacím;
b) volit členy orgánů Svazku, pokud se volí;
c) nominovat členy orgánů Svazku, pokud se nevolí, a to v souladu s pravidly stanovenými
těmito stanovami;
d) nominovat své zástupce do voleb, ve kterých jsou voleni členové orgánů Svazku;
e) dát podnět správní radě pro svolání mimořádné valné hromady;
f) právo kontroly v souladu s ustanovením §50 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, které
realizuje prostřednictvím dozorčí rady Svazku (viz. Článek 12 stanov).
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6.2

Občané členských obcí Svazku, kteří dosáhli věku 18 let, jsou v souladu s ustanovením §52
zákona o obcích oprávněni:
a) účastnit se veřejných zasedání orgánů Svazku a nahlížet do zápisu z jejich jednání;
b) podávat orgánům Svazku písemné návrhy;
c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu Svazku a k závěrečnému účtu Svazku za uplynulý
kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání orgánu Svazku (valné hromady).

6.3

Člen Svazku má tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy Svazku a plnit usnesení jeho orgánů;
b) hradit stanovený řádný roční členský příspěvek, jehož výši na obyvatele schvaluje valná
hromada:
- řádný roční členský příspěvek se vypočte jako součin stanoveného řádného členského
příspěvku na obyvatele násobený počtem obyvatel členské obce k 30. září předchozího
kalendářního roku; tento stav obyvatel sdělí členská obec Svazku písemně nejpozději
k datu 30. listopadu předchozího kalendářního roku; pokud obec počet obyvatel
ve stanoveném termínu nesdělí, použije se výše řádného ročního členského příspěvku
za minulý rok navýšená o 10%; toto navýšení nemá vliv na hlasovací práva nebo na
další oprávnění obce stanovené dle počtu obyvatel;
- řádný roční členský příspěvek je obec povinna uhradit nejpozději do 31. ledna
kalendářního roku na účet Svazku (příslušného provozu) pod variabilním symbolem IČ
členské obce;
- hlasování na valné hromadě je podmíněno splacením všech řádných ročních členských
příspěvků k datu konání valné hromady; splacením se rozumí připsání částky na účet
Svazku;
c) bezúplatně převést do majetku Svazku nebo vložit do hospodaření Svazku, případně
pronajmout Svazku, veškerý svůj vodohospodářský infrastrukturní majetek, který souvisí
s předmětem činnosti Svazku (v souladu s ustanovením článku 13 stanov):
- při vstupu do svazku nejpozději do 6 měsíců ode dne schválení jejího přistoupení
valnou hromadou Svazku;
- při pořízení nového vodohospodářského majetku nejpozději do 1 měsíce po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydání kolaudačního souhlasu, případně po
uzavření darovací či kupní smlouvy s třetí osobou; bez splnění této povinnosti nemůže
Svazek zajistit jeho řádné provozování.
Pokud Svazek ve spolupráci s provozovatelem naznají, že tento majetek vykazuje závažné
vady bránící v jeho provozování a náprava tohoto neprovozuschopného stavu by si
vyžádala finanční náklady, je Svazek oprávněn odmítnout převzetí tohoto majetku.
Pokud obec nesplní tuto svoji povinnost dle čl. 6 odst. 6.3 písm. c) těchto stanov, vyzve ji
správní rada písemně ke sjednání nápravy s náhradním termínem 60 dnů. Pokud ani poté
obec tuto svoji povinnost nesplní, automaticky přestane být ke dni marného uplynutí této
lhůty členem Svazku. Valná hromada pak ukončení členství obce vezme na nejbližším
jednání na vědomí.
d) dohlížet v obvodu své působnosti na dodržování platných právních předpisů v oblasti
vodního hospodářství, zejména týkajících se znečišťování povrchových a podzemních vod
a hospodaření s pitnou vodou;
e) umožnit Svazku a provozovateli vodohospodářské infrastruktury využívat bezplatně
a v nezbytné míře pozemky ve vlastnictví obce k provádění všech prací potřebných pro
výstavbu, provoz, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací s tím, že pozemky musí být ze
strany Svazku či provozovatele následně neprodleně uvedeny do původního stavu;
f) konzultovat se Svazkem záměry týkající se přípravy a realizace staveb vodovodů a
kanalizací (zadání projektové dokumentace, výběrové řízení na projekt, na zhotovitele, na
technický dozor, podávání a projednávání žádosti o dotace apod.);
g) spolupůsobit při zajištění odstranění případných právních vad a nezpůsobilosti
k provozování vodohospodářské infrastruktury, kterou obec vložila do Svazku.
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ČÁST III
ORGANIZACE SVAZKU
Článek 7
Orgány Svazku
7.1

Orgány Svazku jsou:
- valná hromada
- správní rada
- předsednictva provozů
- dozorčí rada

(článek 8 stanov),
(článek 9 stanov),
(článek 10 stanov),
(článek 12 stanov).

Článek 8
Valná hromada
8.1

Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. Je složena ze zástupců všech členů Svazku.
Zástupcem obce se rozumí starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta. V případě,
že zástupcem obce není starosta nebo místostarosta, musí být zástupce člena Svazku písemně
pověřen příslušným orgánem obce (podle příslušného právního předpisu). Zástupcem obce
může být pouze člen zastupitelstva obce.

8.2

Valná hromada rozhoduje o záležitostech Svazku, pokud nejsou svěřeny stanovami
do působnosti správní rady.

8.3

Valná hromada je schopna usnášet se:
8.3.1. kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou, jsou-li přítomni zástupci členů Svazku mající
více než dvě třetiny všech hlasů a současně zástupci nadpoloviční většiny počtu všech
členských obcí;
8.3.2. prostou nadpoloviční většinou, jsou-li přítomni zástupci členů Svazku mající
nadpoloviční většinu všech hlasů.
Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá správní rada nejpozději do 14 dnů náhradní
valnou hromadu tak, aby se tato konala nejpozději do 21 dnů od valné hromady, která nebyla
usnášeníschopná.

8.4

Aby rozhodnutí valné hromady Svazku bylo platné, je potřebná kvalifikovaná (dvoutřetinová)
většina hlasů, která se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Svazku a současně
nadpoloviční většiny počtu všech členských obcí, nebo prostá (nadpoloviční) většina hlasů, která
se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Svazku a současně nadpoloviční většiny počtu
členských obcí přítomných na valné hromadě.

8.5

Valná hromada rozhoduje:
8.5.1. kvalifikovanou většinou hlasů při:
a) přijetí a schvalování změn stanov,
b) schvalování přijetí nových členů a vyloučení stávajících členů,
c) udělování výjimky z vložení majetku do Svazku dle článku 13.6 stanov,
d) rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zániku Svazku.
8.5.2. prostou většinou hlasů při:
a) schvalování rozpočtu,
b) schvalování závěrečného účtu,
c) stanovení ceny pro vodné a stočné,
d) stanovení výše řádných ročních členských příspěvků,
e) stanovení zásad odměňování členů správní rady a členů dozorčí rady,
f) rozhodnutí o přijetí či poskytnutí úvěru nebo půjčky, o zatížení majetku Svazku,
který se v případě vystoupení obce vydává, zástavou nebo o jiném ručení
majetkem Svazku,
g) rozhodování o správě majetkových podílů Svazku v organizacích, kterých je
Svazek členem,
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h)

i)
j)

rozhodnutí, že nesplněné závazky či finanční ztráty Svazku vzniklé při provozní
činnosti Svazku uhradí jednotliví členové Svazku z finančních prostředků svých
obcí v poměru podle počtu obyvatel dle čl. 6.3, písm. b) stanov,
schválení programu valné hromady, volbě zapisovatele a dvou ověřovatelů
zápisu z jednání valné hromady,
rozhodování o záležitostech náležejících do působnosti správní rady, pokud
správní rada není schopna rozhodnout nadpoloviční většinou všech svých členů
(hlasování skončí patem) a tuto konkrétní záležitost předloží valné hromadě
k rozhodnutí.

8.5.3. nadpoloviční většinou počtu všech členských obcí Provozu Ivančicko nebo Provozu
Rosicko (hlasují pouze členské obce zařazené do příslušného provozu a volí se pouze
ze zástupců členských obcí zařazených do příslušného provozu):
a) při volbě předsedy a dvou místopředsedů každého provozu a jejich odvolání
z funkce,
b) při volbě členů dozorčí rady zastupujících provoz a jejich odvolání z funkce:
2 členové za Provoz Ivančicko a 3 členové za Provoz Rosicko.
8.6

V ostatních záležitostech neuvedených v odst. 8.5 rozhoduje správní rada nebo předsednictva
provozů, a to podle toho, zda záležitost spadá do působnosti Svazku jako celku nebo
do působnosti provozu. Správní rada má právo vymínit si rozhodování i o konkrétní záležitosti
spadající do působnosti provozu.

8.7

Valnou hromadu svolává správní rada podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, a to písemně
alespoň 14 dní před datem jejího konání. Písemnou formou se v těchto stanovách rozumí vždy
některá z těchto možností: doporučený dopis, elektronická pošta (e-mail) s potvrzením přijetí
adresátem nebo zpráva odeslaná do datové schránky členské obce.
Písemná pozvánka musí obsahovat:
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- označení formy valné hromady (řádná, mimořádná),
- program jednání valné hromady,
- materiály k projednání.

8.8

Zástupci členů Svazku, kteří jsou přítomni na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných.
Tato listina obsahuje název Svazku, jeho sídlo, datum a místo konání valné hromady, seznam
členských obcí, údaj o počtu obyvatel a hlasů obce, jméno zástupce obce a jeho podpis.

8.9

Počty hlasů členských obcí:
a) Jednotliví členové Svazku mají počet hlasů odvozený od počtu obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu v obci k datu 30. září předchozího kalendářního roku (údaj dle článku 6.3,
písm. b) stanov pro výpočet výše řádného členského příspěvku). Tento údaj je rozhodný pro
hlasování v následujícím kalendářním roce. Pokud obec nesdělí počet obyvatel, platí počet
obyvatel za předchozí kalendářní rok.
b) Počet hlasů jednotlivých členských obcí je rozdělen takto:
počet obyvatel
od
do
1
500
501
1 000
1 001
2 000
2 001
3 000
3 001
5 000
5 001
7 500
7 501
a více

počet hlasů

2
3
4
6
8
11
13

c) Obci, která je členem Svazku, ale není v ní žádný infrastrukturní vodohospodářský majetek,
který by prostřednictvím Svazku provozoval smluvní provozovatel, náleží 1 hlas; hlasy dle
počtu obyvatel se nezapočítávají.
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8.10 Valné hromadě předsedá člen správní rady pověřený správní radou.
8.11 O průběhu jednání valné hromady je pořízen zápis. Tento zápis obsahuje:
- název a sídlo Svazku,
- místo a datum konání valné hromady,
- jméno předsedajícího, zapisovatele a dvou ověřovatelů,
- popis projednávání jednotlivých bodů programu s uvedením výsledku hlasování (tak, aby
bylo zřejmé, jak která obec hlasovala – jmenovitě se uvádí, která obec hlasovala proti nebo
se zdržela hlasování),
- usnesení valné hromady,
- obsah připomínky zástupce člena Svazku ve vztahu k usnesení valné hromady.
K zápisu se přiloží návrhy předložené k projednání na valné hromadě. Zapisovatel zabezpečuje
vyhotovení zápisu o valné hromadě do 14 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel,
předsedající a dva ověřovatelé. Každý člen Svazku obdrží do 21 dnů od konání valné hromady
kopii zápisu včetně kopie listiny přítomných a případných dalších příloh.
Zápisy z valné hromady včetně příloh, pozvánky na valnou hromadu a listin přítomných se
archivují po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
8.12 Správní rada je oprávněna na jednání valné hromady přizvat potřebné odborníky, zejména
zástupce provozovatele, právníky, ekonomy, techniky apod.

Článek 9
Správní rada
9.1

Správní rada je výkonným orgánem Svazku.

9.2

Správní rada řídí činnost Svazku v období mezi valnými hromadami.

9.3

Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s právními předpisy a stanovami. Dále rozhoduje o všech záležitostech Svazku, které nejsou
obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo
předsednictev provozů.

9.4

Správní radě přísluší zejména:
a) zabezpečovat řízení Svazku včetně řádného vedení účetnictví;
b) schvalovat zřízení a použití fondů a následně o jejich zřízení informovat valnou hromadu;
c) vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele v souladu s organizační strukturou;
d) svolávat jednání valné hromady a organizačně je zabezpečovat;
e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
- návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který zasílá členům Svazku tak, aby mohl
být nejméně 15 dnů před projednáním na valné hromadě uveřejněn na úředních
deskách členských obcí, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí,
- návrh závěrečného účtu Svazku, a to do šesti měsíců po ukončení předchozího
kalendářního roku; návrh závěrečného účtu je zasílán členům Svazku tak, aby mohl být
nejméně 15 dnů před projednáním na valné hromadě uveřejněn na úředních deskách
členských obcí, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí,
- návrhy na změnu stanov,
- návrh na zrušení Svazku s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora vč. určení výše
jeho odměny a návrh rozdělení likvidačního zůstatku,
- návrh na odměňování členů správní rady a dozorčí rady,
- návrhy na způsob krytí ztrát Svazku vzniklých v uplynulém roce;
f) vykonávat usnesení a rozhodnutí valné hromady;
g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a ostatních dokladů Svazku;
h) schvalovat řádnou, mimořádnou a mezitimní účetní závěrku;
i) zřizovat pracovní pozice a stanovovat organizační strukturu Svazku;
j) provádět rozpočtová opatření Svazku;
k) pověřovat zástupce členské obce zastupováním Svazku v orgánech organizací, kterých je
Svazek členem;
l) rozhodovat o žádosti obce o přeřazení do jiného provozu Svazku v souladu s ustanovením
článku 13.12 stanov.
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9.5

Správní rada má 6 členů a tvoří ji dva předsedové a čtyři místopředsedové obou provozů Svazku.
Předsedové provozů vystupují navenek jako jednatelé Svazku.

9.6

Stávající správní rada je povinna svolat valnou hromadu k volbě členů předsednictev obou
provozů a členů dozorčí rady nejpozději do 3 měsíců po konání řádných voleb do zastupitelstev
obcí. Funkční období správní rady končí zvolením nových členů předsednictev obou provozů na
prvním zasedání valné hromady po komunálních volbách.
Pokud člen správní rady přestane být v průběhu funkčního období pověřeným zástupcem
členské obce ve Svazku, končí i jeho funkce člena správní rady dnem, kdy je Svazku doručeno
rozhodnutí příslušného orgánu obce (dle zákona o obcích).

9.7

Člen správní rady nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

9.8

Člen správní rady může rezignovat na svou funkci písemným oznámením doručeným Svazku.

9.9

Odvolaný i odstupující člen správní rady je povinen neodkladně zajistit splnění svých úkolů tak,
aby nebyl ohrožen běžný chod Svazku a jeho zájmy.

9.10 Klesne-li počet členů správní rady pod 4, musí zbývající členové správní rady neodkladně svolat
mimořádnou valnou hromadu. Tato valná hromada se musí uskutečnit nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy klesl počet členů správní rady pod 4. Na této valné hromadě budou na všechna
uvolněná místa zvoleni noví členové. V případě, že počet členů správní rady neklesne pod 4,
bude nový člen dovolen na příští řádné valné hromadě, nedohodnou-li se zbývající členové
správní rady na svolání mimořádné valné hromady.
9.11 Zasedání správní rady svolávají po dohodě jednatelé, případně jeden z nich, nejméně jednou
čtvrtletně. Každý člen správní rady má právo iniciovat její jednání, které se pak musí konat do 14
dnů ode dne, kdy byl tento požadavek doručen jednomu z předsedů provozů.
9.12 Za Svazek vystupují vůči třetím osobám, soudům a jiným orgánům v celém rozsahu jednatelé,
a to každý z nich samostatně. Jiný člen správní rady či jiná osoba vystupuje za Svazek navenek,
pokud k tomu byla správní radou nebo valnou hromadou pověřena.
9.13 Podepisování za Svazek se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Svazku připojí svůj
podpis jednatel s uvedením svého jména a funkce. Jde-li o uzavírání smluv, ty podepisují dva
členové správní rady, z nichž minimálně jeden musí být jednatel. Oba ke svým podpisům uvedou
svá jména a funkce ve Svazku.
9.14 Členové správní rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo Svazku způsobit škodu.
9.15 Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo jiná závažná událost, je kterýkoliv ze členů správní rady
oprávněn svolat okamžitě, nejdříve však do 24 hodin, mimořádnou valnou hromadu.
9.16 V případě, že minimálně jedna třetina celkového počtu členů Svazku požádá správní radu
o svolání mimořádné valné hromady, jsou jednatelé povinni zajistit konání této valné hromady
do 30 dnů od převzetí písemného požadavku na její svolání.
9.17 Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina všech jejích členů.
Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech jejích členů.
9.18 O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který vyhotoví
pověřený zapisovatel a podepíší jej všichni přítomní členové správní rady. Každý člen správní
rady má právo na uvedení svého odlišného názoru na projednávanou věc do zápisu. Zápis musí
být vyhotoven nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne jednání správní rady a archivuje se po
dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Požádá-li členská obec o kopii zápisu z jednání
správní rady, musí jí být zaslána nejpozději do 21 dnů od doručení písemné žádosti.
9.19 Správní rada může na základě návrhu některého člena správní rady využít i možnost hlasování
per rollam, tj. elektronicky bez osobního jednání (e-mailem nebo datovou schránkou).
K hlasování tímto způsobem vyzve ostatní členy správní rady jeden z jednatelů. Ve výzvě
k tomuto hlasování uvede popis problému, zdůvodnění potřeby hlasovat touto formou,
případně přiloží příslušnou dokumentaci a navrhne usnesení.
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Dále stanoví termín (datum a čas), do kterého hlasování probíhá. Členové správní rady hlasují
odpovědí „SOUHLASÍM“, „NESOUHLASÍM“ nebo „ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ“. Pro přijetí usnesení
platí stejná pravidla, jako pro jeho přijetí při osobním jednání správní rady. Pokud se některý
z členů správní rady v požadovaném termínu hlasování nezúčastní, bude tato skutečnost
považování za jeho zdržení se hlasování.
9.20 Obec, která se cítí být poškozena rozhodnutím správní rady, je oprávněna předložit námitku na
valné hromadě Svazku. Proti rozhodnutí valné hromady již není odvolání. Podané námitky
nemají odkladný účinek.

Článek 10
Předsednictva provozů
10.1 Předsednictvo provozu (dále jen také „předsednictvo“) je výkonným orgánem provozu.
10.2 Předsednictvu provozu přísluší zejména:
- zabezpečovat řízení provozu,
- zajišťovat realizaci obnovy majetku, oprav a investic v členských obcích náležejících
do provozu;
- zabezpečovat řádné vedení evidence a ostatních dokladů provozu;
- rozhodovat na základě dohody s členskou obcí o výši mimořádného členského příspěvku
určeného na investici, opravu či obnovu majetku v této obci.
10.3 Předsednictvo každého provozu tvoří předseda a dva místopředsedové zvolení valnou
hromadou. Funkční období členů předsednictva končí zvolením předsedy a místopředsedy
provozu na prvním zasedání valné hromady po řádných komunálních volbách. Pokud člen
předsednictva přestane být v průběhu funkčního období pověřeným zástupcem členské obce ve
Svazku, končí i jeho funkce člena předsednictva dnem, kdy je Svazku doručeno rozhodnutí
příslušného orgánu obce (dle zákona o obcích). Člen předsednictva může na svoji funkci
rezignovat písemným oznámením doručeným Svazku. Odvolaný i odstupující člen předsednictva
je povinen neodkladně předat svoji agendu předsednictvu tak, aby nebyl ohrožen běžný chod
provozu a jeho zájmy. Odvolaný i odstupující člen předsednictva je povinen ve lhůtě do 14 dnů
ode dne ukončení jeho funkce písemně upozornit předsednictvo na úkony, které je nutné učinit.
Pokud tak neučiní, odpovídá za případnou škodu, která neprovedením úkonu Svazku vznikne,
a to v plné výši.
10.4 Jednání předsednictva provozu svolává technik provozu po konzultaci s předsedou provozu
nejméně jednou čtvrtletně. Každý člen předsednictva má právo iniciovat jednání předsednictva,
které se v takovém případě musí konat do 14 dnů ode dne, kdy byl tento požadavek doručen
ostatním členům předsednictva. O průběhu jednání předsednictva a jeho rozhodnutích je
pořizován zápis, který vyhotoví technik provozu nebo jeho asistent a podepíší jej přítomní
členové předsednictva. Zápis musí být vyhotoven nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne
jednání předsednictva a archivuje se po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
10.5 Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je přítomná nadpoloviční většina všech jeho členů.
Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Členové předsednictva jsou
povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost
o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Svazku či
provozu způsobit škodu.
10.6 Členové předsednictva vystupují vůči třetím osobám, soudům a jiným orgánům na základě
písemného pověření (plné moci) při zařizování záležitostí provozu s výjimkou předsedy provozu
– jednatele Svazku (viz čl. 9.12 stanov).
10.7 Předseda provozu je statutárním zástupem (jednatelem) Svazku a za svou činnost je odpovědný
valné hromadě, správní radě a předsednictvu provozu. Předseda provozu se při své činnosti řídí
obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, případně také rozhodnutími správní
rady a valné hromady. V případě nepřítomnosti předsedy provozu jej zastupuje v plném rozsahu
kterýkoliv z místopředsedů provozu.
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10.8 Podepisování za provoz se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Svazku
s označením příslušného provozu připojí svůj podpis předseda, v případě jeho nepřítomnosti
jeden z místopředsedů. Jde-li o uzavírání smluv provozem, podepisují je vždy dva členové
předsednictva. Oba ke svým podpisům uvedou své jméno a funkci v provozu.
10.9 Obec, která se cítí být poškozena rozhodnutím předsednictva, je oprávněna předložit valné
hromadě námitku k tomuto rozhodnutí. Proti rozhodnutí valné hromady není odvolání. Podané
námitky nemají odkladný účinek.

Článek 11
Dozorčí rada
11.1 Dozorčí rada kontroluje veškerou činnost Svazku, zejména:
- provádí roční revizi hospodaření Svazku,
- kontroluje hospodaření Svazku dle schváleného rozpočtu,
- provádí kontrolu roční účetní uzávěrky, kontroluje, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny
v souladu se skutečností,
- kontroluje, zda předmět činnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami
a pokyny valné hromady,
- rozhodne v případě sporného výkladu stanov Svazku.
Roční revize bude provedena nejpozději do 30. června následujícího roku. Zprávu o výsledcích
této kontroly předkládá dozorčí rada valné hromadě.
11.2 Dozorčí rada je složena z 5 členů, přičemž 2 zastupují Provoz Ivančicko a 3 zastupují Provoz
Rosicko. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada dle článku 8.5.3, písm. b) těchto
stanov. Funkční období dozorčí rady končí zvolením nových členů dozorčí rady na prvním
zasedání valné hromady po řádných komunálních volbách; valná hromada současně určí
jednoho člena nově zvolené dozorčí rady, který svolá její první zasedání, pokud o tomto termínu
nerozhodne přímo valná hromada. Volby členů dozorčí rady se konají současně s volbami členů
předsednictev provozů, které se uskuteční nejpozději do 3 měsíců po konání řádných voleb do
zastupitelstev obcí. Pokud člen dozorčí rady přestane být v průběhu funkčního období
pověřeným zástupcem členské obce ve Svazku, končí i jeho funkce člena dozorčí rady dnem, kdy
je Svazku doručeno rozhodnutí příslušného orgánu obce (dle zákona o obcích).
11.3 Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu, přičemž každý
je zástupcem jiného provozu. Dozorčí rada je povinna zvolit předsedu a místopředsedu do 30
dnů od zvolení členů dozorčí rady na valné hromadě po konání nových voleb do zastupitelstev
obcí. V případě odstoupení nebo odvolání předsedy či místopředsedy zvolí dozorčí rada nového
předsedu či místopředsedu nejpozději do 30 dnů po tomto odstoupení nebo odvolání.
11.4 Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Předsedu
může na jednání správní rady zastoupit místopředseda. Za tímto účelem se předsedovi zasílá
pozvánka na zasedání správní rady a zápisy z jednání správní rady (včetně případných příloh).
Předseda (v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti či pracovní neschopnosti místopředseda)
svolá řádné zasedání dozorčí rady nejméně jedenkrát ročně, jinak dle potřeby.
11.5 Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina členů. Dozorčí
rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
11.6 O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který vyhotoví pověřený zapisovatel
a podepíší jej předseda a místopředseda. Pokud některý z nich nebyl jednání dozorčí rady
přítomen, podepíše jej dozorčí radou určený člen. Každý člen dozorčí rady má právo na uvedení
svého odlišného názoru na projednávanou věc do zápisu. Zápis musí být vyhotoven nejpozději
do jednoho měsíce ode dne zasedání dozorčí rady. Požádá-li členská obec o kopii zápisu
z jednání, musí jí být zaslán nejpozději do 21 dnů od doručení písemné žádosti.
11.7 Obec, která se cítí být poškozena rozhodnutím dozorčí rady, je oprávněna předložit námitku
na valné hromadě Svazku. Proti rozhodnutí valné hromady již není odvolání. Podané námitky
nemají odkladný účinek.
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Článek 12
Zaměstnanci Svazku a provozů
12.1

Pro zajištění činnosti Svazku zřizuje správní rada pracovní pozice a je oprávněna stanovit
organizační strukturu.

12.2

Všichni zaměstnanci jsou v pracovním poměru ke Svazku, jednají v rozsahu, který jim vymezí
správní rada nebo předsednictvo příslušného provozu, a ze své činnosti jsou správní radě či
předsednictvu provozu odpovědní. Pro postavení pracovníků Svazku platí zákoník práce
a související předpisy.

12.3

Svazek zřizuje pracovní pozice společné pro celý svazek (centrálu) a pracovní pozice pro oba
provozy:
12.3.1. pracovní pozicí zřízenou společně pro celý Svazek (centrálu) je ekonom;
12.3.2. pracovními pozicemi zřízenými v obou provozech jsou technik provozu a asistent
technika provozu.
Bližší specifikace těchto pracovních pozic je stanovena v organizačním řádu Svazku. Správní
rada je oprávněna v případě potřeby zřídit organizačním řádem i další pracovní pozice.

ČÁST IV
MAJETKOVÉ POMĚRY, HOSPODAŘENÍ, ZÁNIK SVAZKU
Článek 13
Majetek Svazku
13.1

Svazek hospodaří s majetkem:
- ke kterému nabyl vlastnické právo do 31. 12. 2000,
- který získal svou vlastní činností po 31. 12. 2000,
- který bezúplatně převedla do vlastnictví Svazku členská obec ze svého majetku,
- který ze svého vlastního majetku vložila do hospodaření Svazku členská obec v souladu
s ustanovením § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),
- pronajatým členskou obcí.

13.2

Členská obec je povinna:
a) Bezúplatně převést do vlastnictví Svazku nebo vložit do hospodaření Svazku, případně
pronajmout Svazku, majetek pouze jako funkční celek, a to za účelem provádění všech
prací potřebných pro provoz, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací, jakož i pro provoz,
údržbu a ochranu vodních zdrojů.
b) Bezúplatné převést do vlastnictví Svazku nebo vložit do hospodaření Svazku, případně
pronajmout Svazku, pozemky či nezbytné části pozemků, na kterých se nachází
vodohospodářské objekty, zařízení, prameniště či jiné vodní zdroje, areály ČOV, zejména
pozemky v oplocení.

13.3

Bezúplatný převod:
13.3.1 O bezúplatném převodu majetku z vlastnictví členské obce do vlastnictví Svazku bude
uzavřena Smlouva o bezúplatném převodu, ve které bude uvedena přesná
specifikace majetku, jeho hodnota ke dni převodu snížená o odpisy prováděné obcí
do dne převodu a dále závazek Svazku, že pokud skončí členství obce ve Svazku
v souladu s ustanovením článku 5 stanov a jedná se o místní infrastrukturní majetek,
bude jí tento majetek převeden zpět do vlastnictví obce. Veškeré případné náklady
s převodem hradí obec.
13.3.2 V případě, že by Svazek plánoval provést na takto získaném majetku úpravy, které by
umožnily napojení jiné členské obce a původně místní infrastrukturní majetek by se
tak stal společným nedělitelným majetkem, je Svazek povinen předem získat kladné
písemné stanovisko příslušného orgánu obce, která tento majetek bezúplatně
do vlastnictví Svazku převedla. Tento majetek by pak původnímu vlastníkovi nemohl
být vydán zpět.
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13.3.3 Pokud by chtěla členská obec bezúplatně převést do majetku Svazku majetek
spolufinancovaný dotačním orgánem, jehož podmínkou je, aby obec po dobu
udržitelnosti projektu tento majetek vlastnila, a tudíž tento převod nemůže ihned
realizovat, uzavře se Svazkem Smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu,
ve které bude uvedena zejména specifikace toho majetku a datum, ke kterému
k tomuto převodu bude moci dojít. Do té doby vloží obec tento majetek do
hospodaření Svazku.
13.4

Vklad majetku do hospodaření:
13.4.1 O vkladu majetku do hospodaření Svazku bude uzavřena Smlouva o vkladu majetku
do hospodaření, ve které bude uvedena přesná specifikace majetku a jeho hodnota
ke dni převodu snížená o odpisy prováděné obcí do dne vkladu. Tento majetek
zůstane nadále ve vlastnictví členské obce.
13.4.2 Na majetku vloženém členskou obcí do hospodaření není Svazek oprávněn provádět
úpravy, které by umožnily napojení jiné členské obce a původně místní
infrastrukturní majetek by se tak stal společným nedělitelným majetkem.
13.4.3 Obec, která se rozhodne vložit svůj majetek do hospodaření Svazku je povinna podílet
se na opravách a obnově tohoto majetku (s výjimkou běžných oprav prováděných
provozovatelem v rámci kalkulace) v hodnotě 10% celkových nákladů na každou
takovou stavbu, pokud se obě strany nedohodnou na vyšším podílu obce.
13.4.4 Majetek vložený do hospodaření eviduje Svazek na svých rozvahových účtech
a provádí k němu účetní odpisy, obec jej eviduje v podrozvahové evidenci. Pokud
obec vloží majetek do hospodaření Svazku později, než v souladu se stanovami
bezprostředně po kolaudaci nového majetku, je povinna sdělit Svazku i výši účetních
odpisů, které na tomto majetku provedla ke dni uzavření Smlouvy o vkladu majetku
do hospodaření.

13.5

Pronájem majetku Svazku:
13.5.1 Členská obec je oprávněna pronajmout Svazku pouze nově vybudované zařízení
sloužící k čištění splaškových odpadních vod, které vybudovala sama bez spoluúčasti
Svazku, na vybudování tohoto majetku získala dotaci a současně je plátcem DPH a při
realizaci stavby uplatnila odpočet DPH, a tudíž jej nemůže bezúplatně převést
do vlastnictví Svazku nebo jej vložit do hospodaření Svazku.
13.5.2 Majetek může členská obec pronajmout Svazku pouze na dobu, po kterou je povinna
sama hospodařit s majetkem z důvodu zajištění oprávněnosti uplatnění odpočtu DPH
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tj. zpravidla 5 let).
13.5.3 Za účelem pronájmu majetku uzavře členská obec se Svazkem Nájemní smlouvu,
ve které budou uvedena také práva a povinnosti obou smluvních stran, zejména pak
právo podnájmu pronajatého majetku třetímu subjektu – provozní společnosti, se
kterou má Svazek uzavřenou smlouvu o provozování. Ve smlouvě bude rovněž
uveden způsob výpočtu ročního nájemného, které se Svazek zavazuje platit členské
obci za užívání vodohospodářského majetku, a které činí 70% výše nájemného
za 1 m3 z kalkulace stočného Svazku na příslušný kalendářní rok za 1 m3 očekávaných
výkonů, tj. produkce splaškových vod. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou, která bude ve smlouvě uvedena s dovětkem, že po uplynutí této doby se
obec zavazuje pronajímaný majetek vložit do hospodaření Svazku nebo jej
bezúplatně převést do vlastnictví Svazku.

13.6

Na základě žádosti členské obce nebo zájemce o členství ve Svazku může valná hromada
rozhodnout o udělení výjimky z povinností dle článku 13.2 stanov týkající se pouze splaškové
kanalizace spočívající v tom, že obec nemusí tento majetek bezúplatně převádět, vkládat
do hospodaření nebo pronajímat Svazku. Valná hromada může udělit výjimku v těchto
případech:
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a)

b)

c)

buduje-li nebo rekonstruuje-li členská obec Svazku majetek k čištění splaškových
odpadních vod sama bez spolupráce se Svazkem a pořízení tohoto majetku je
spolufinancováno dotačním orgánem, jehož podmínkou je, aby obec po dobu
udržitelnosti projektu tento majetek vlastnila nebo provozovala sama, případně je tato
členská obec plátcem DPH a při provozování tohoto majetku musí dodržet zákonem
stanovenou lhůtu hospodaření s tímto majetkem;
vstupuje-li do Svazku nová obec, která má vybudovanou splaškovou kanalizaci s vlastní
čistírnou odpadních vod, která slouží výhradně této obci a ani v budoucnu se nedá
předpokládat, že by tento majetek (tj. splašková kanalizace s ČOV) mohl sloužit jiné
členské obci Svazku;
pokud členská obec je nebo se stane členem jiné organizace založené za podobným
účelem jako Svazek a tato organizace vlastní nebo bude budovat v členské obci
splaškovou kanalizaci, případně ji bude budovat obec sama a tato kanalizace bude
napojena na ČOV ve vlastnictví třetí osoby (nikoliv tedy Svazku nebo členské obce)

13.7

S majetkem Svazku specifikovaným v čl. 13.1 stanov hospodaří jednotlivé provozy v rozsahu
katastrálních území členských obcí přiřazených do těchto provozů. O stavbách a provozování
infrastruktury, která zasahuje do území obou provozů, rozhoduje správní rada (zejména
páteřní část Skupinového vodovodu Ivančice – Rosice).

13.8

Svazek vede odděleně evidenci majetku sloužícího k zásobování vodou, odvádění a čištění
odpadních vod (dále jen infrastrukturní majetek). Evidence je vedena podle jednotlivých
členských obcí a níže uvedených skupin:
13.8.1 Vlastní majetek Svazku:
a) majetek získaný privatizací JmVaK, s.p. Brno na základě Dohody o bezúplatném
převodu majetku mezi Fondem národního majetku ČR a Svazkem;
b) majetek získaný na základě převodů podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů;
c) majetek nabytý vlastní činností;
d) majetek získaný na základě darovacích, kupních či jiných smluv a převodem
vlastnického práva od třetích osob (s výjimkou členských obcí).
13.8.2 Majetek získaný bezúplatným převodem od členských obcí v souladu s ustanovením
těchto stanov.
13.8.3 Majetek vložený členskými obcemi do hospodaření Svazku.
13.8.4 Majetek pronajatý členskými obcemi Svazku.

13.9

Infrastrukturní majetek ve vlastnictví Svazku se dělí na:
a) Společný infrastrukturní majetek, tj. takový, který slouží více než jedné obci – např. čistírny
odpadních vod včetně páteřních sběračů sloužících pro dvě a více obcí, přívodní
vodovodní řady do obce, čerpací stanice sloužící pro dvě a více obcí, vodojemy apod.
b) Místní infrastrukturní majetek, tj. takový, který slouží pouze jedné obci a u kterého se ani
do budoucna nepředpokládá využití pro další obce.

13.10 Svazek se z důvodu přehlednosti hospodaření a efektivní správy dělí na dva provozy, a to:
Provoz Ivančicko se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice;
Provoz Rosicko
se sídlem Litostrovská 1062, 66501 Rosice.
13.11 Jednotlivé členské obce jsou zařazeny do provozů Svazku zejména dle členění provozů
provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku, tj. Vodárenské akciové
společnosti, a.s., divize Brno – venkov (provozní středisko Ivančice a Rosice).
Zařazení obcí do jednotlivých provozů k datu účinnosti tohoto dodatku stanov je uvedeno
v příloze č. 1 těchto stanov.
13.12 Členská obec může písemně požádat správní radu o přeřazení pod jiný provoz. Správní rada
rozhodne, zda je provozně a technicky možné zařadit obec pod jiný provoz; pokud ano, bude
tato změna provedena od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Žádost musí být správní
radě doručena nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.
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13.13 Oba provozy hospodaří s finančními prostředky, které jsou jim svěřeny na základě přerozdělení
stanoveného těmito stanovami:
13.13.1 Z nájmu za pronájem infrastruktury budou uhrazeny veškeré mandatorní výdaje
centrály Svazku včetně mezd zaměstnanců centrály a dluhová služba Svazku, která
vznikla před 1. 1. 2013. Zbývající část nájmu (čistý nájem) bude rozdělena mezi oba
provozy podle následujícího klíče:
a) nájem ze stočného: výkony (produkce splaškových vod) s vahou 80% a počet
obyvatel s vahou 20%;
b) nájem z vodného: výkony (spotřeba pitné vody) s vahou 80% a délka
vodovodní sítě s vahou 20%.
13.13.2 Pro výpočet dle odst. 13.13.1 se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- mandatorní výdaje centrály jsou zejména mzdy zaměstnanců centrály včetně
zákonných odvodů, odměny členů orgánů Svazku včetně zákonných odvodů,
kancelářské potřeby, poštovné, materiál, nákup služeb, programové vybavení,
cestovné, pohoštění, spotřeba energií, vodné a stočné, platby daní a poplatků,
dříve schválené dotace obcím apod. související s chodem celého Svazku;
- výkony = množství vyprodukovaných splaškových vod a množství
spotřebované pitné vody v jednotlivých členských obcích za předchozí
uzavřený kalendářní rok dle podkladů od VAS;
- počet obyvatel členských obcí = stav obyvatel s trvalým pobytem v obci ke dni
30. 9. předchozího kalendářního roku, na základě kterého obce hradí Svazku
členské příspěvky;
- délka vodovodní sítě = délka rozvodů vodovodu v jednotlivých členských
obcích zjištěná na základě inventarizace a GIS provozovatele platná za
předchozí uzavřený kalendářní rok; do této délky se nezapočítává délka páteřní
části Skupinového vodovodu Ivančice – Rosice.
13.13.3 Přesnou kalkulaci procentického rozdělení čistého nájmu mezi oba provozy pro
každý rok projedná a schválí správní rada.
13.13.4 Náklady na opravy, provoz a investiční činnost prováděnou na páteřní části
Skupinového vodovodu Ivančice - Rosice (včetně podílu na případném úvěru
přijatém k financování této činnosti) budou společné náklady centrály Svazku.
13.13.5 Provozy budou ze své části rozpočtu hradit zejména náklady na opravy, údržbu
a obnovu spravovaného majetku, nové investice, mzdové náklady včetně
zákonných odvodů svých zaměstnanců, nájemné, věcná břemena, spotřebu energií
na provozech, pojištění spravovaného majetku, náklady související s provozem
služebních automobilů, kancelářské potřeby, poštovné, materiál, nákup služeb,
programové vybavení, cestovné, pohoštění apod. související pouze s hospodařením
provozu a správou svěřeného majetku.
13.13.6 Pokud Svazek přijme úvěr na financování stavebních prací (opravy, údržba,
investice) na majetku, který spravuje jeden z provozů, bude jistinu tohoto úvěru
včetně úroků hradit ze svého podílu na čistém nájmu příslušný provoz.

Článek 14
Způsob majetkového vypořádání při vystoupení
nebo vyloučení obce ze Svazku nebo jeho zániku
14.1

Vystoupí-li obec nebo bude-li obec vyloučena ze Svazku, Svazek bezúplatně převede ze svého
vlastnictví do vlastnictví obce místní infrastrukturní majetek nacházející se na jejím
katastrálním území (případně i mimo něj, pokud slouží výhradně této obci), a to včetně
majetku, který Svazek nabyl jiným způsobem, než bezúplatným převodem od této členské
obce, a nesplacené závazky vážící se k tomuto majetku. Tento majetek předá Svazek
vystupující nebo vyloučené obci zpět Smlouvou o bezúplatném převodu. Na vystupující obec
nebude převeden majetek nacházející se v jejím katastrálním území, pokud slouží jiné členské
obci. Veškeré náklady spojené s převodem majetku hradí obec.

14.2

Společný infrastrukturní majetek a ostatní majetek Svazku je nedělitelný a zůstává v majetku
Svazku.
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14.3

Pokud se vystupující obce sdruží do nového svazku či jiné právnické osoby, bude na něj
převeden i takový společný infrastrukturní majetek, který slouží jen nově sdruženým obcím,
a to se všemi právy a povinnostmi.

14.4

U místního infrastrukturního majetku, který byl vybudován v době členství dané obce
ve Svazku, nebo byl z části realizován záměr jeho vybudování a do tohoto záměru již byly
Svazkem vloženy finanční prostředky (např. projekční a geodetické práce), dojde před jeho
převodem na obec k finančnímu vypořádání.
Částka finančního vypořádání se stanoví tak, že z celkové sumy nákladů na pořízení tohoto
majetku se odečtou přijaté dotace a dále částka případné spoluúčasti obce. Bez uplynutí doby
udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního orgánu a bez splacení případně přijatého
bankovního úvěru není možné tento převod do vlastnictví obce nebo nového subjektu
sdružených obcí realizovat a převod se uskuteční neprodleně, jakmile budou shora uvedené
podmínky splněny. Po tuto dobu bude Svazek majetek užívat bezplatně a budou mu patřit
veškeré požitky a zisk, které užíváním majetku získá.
V případě ukončení členství obce ve svazku je tato obec povinna vypořádat se svazkem
finančně náklady na pořízení či opravy majetku převyšující částku 100 000 Kč za každý
jednotlivý případ: z celkové částky se odvodí vypořádací částka poměrem počtu let, po něž
užíval tento majetek Svazek ke své činnosti, k předpokládané délce životnosti dotčeného
majetku (dle zpracovaného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací). Úhrada
finančního vypořádání ze strany obce je podmínkou pro převod majetku ze Svazku na obec.

14.5

Při vypořádání společného infrastrukturního majetku je vystupující obec povinna uhradit
Svazku zbývající část úvěru (pokud není úvěr ošetřen smluvně jiným způsobem), jímž je
společný infrastrukturní majetek zatížen podle tohoto metodického propočtu: zůstatková část
úvěru se vydělí celkovým počtem obyvatel všech členských obcí Svazku a tato částka se
vynásobí počtem obyvatel vystupující obce.

14.6

Pokud vystupující obec zůstane napojena na čistírnu odpadních vod spadající pod společný
infrastrukturní majetek, je povinna uzavřít se Svazkem smlouvu o čistění odpadních vod;
při odběru pitné vody z vodovodů spadajících pod společný infrastrukturní majetek smlouvu
o odběru pitné vody. Fakturaci skutečně vynaložených investičních nákladů provede Svazek,
fakturaci skutečně vynaložených provozních nákladů provádí provozovatel předmětného
zařízení.

14.7

U obcí, které ze Svazku vystoupily, nebo které byly ze Svazku vyloučeny, musí být úplné
majetkoprávní vypořádání realizováno do 6 měsíců ode dne ukončení členství obce
ve Svazku, nedohodnou-li se strany jinak nebo nebrání-li tomu podmínky uvedené v článku
14.4. Nesplní-li kterákoliv ze smluvních stran tuto povinnost řádně a včas, je povinna uhradit
druhé smluvní straně sankci ve výši odpovídající výši posledního řádného ročního členského
příspěvku vystupující obce. Akt předání majetku a finančního vypořádání bude protokolárně
specifikován.

14.8

Při změně právní formy Svazku přechází jeho jmění, veškerá práva a povinnosti na jeho
právního nástupce, pokud není dohodnuto jinak.

14.9

V případě jiného druhu závazků Svazku vůči třetím osobám, než jsou uvedeny v čl. 14.4
a 14.5 těchto stanov, Svazek postoupí tyto závazky na dotčené obce (např. na ty, pro které
bude stavba nebo dílo sloužit apod.) v procentním poměru dle skutečného odběru pitné vody
(pro závazky ze staveb sloužících k zásobování pitnou vodou) nebo podle počtu ekvivalentních
obyvatel (pro závazky ze staveb sloužících k odvádění a čištění odpadních vod), nebrání-li tomu
obsah konkrétního závazku a třetí osoba s převodem vysloví souhlas.
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Článek 15
Finanční hospodaření
15.1

Zásady finančního hospodaření Svazku upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

15.2

Zdroje příjmů tvoří:
- nájemné za pronájem infrastruktury,
- řádné členské příspěvky,
- mimořádné členské příspěvky,
- neinvestiční přijaté dotace,
- investiční přijaté dotace,
- příjmy z úroků,
- přijaté úvěry (půjčky),
- ostatní příjmy.

15.3

V souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, vytváří svazek fond obnovy vodovodů a kanalizací. Svazek může vytvářet i další
fondy, například fond rezerv.

15.4

Svazek může ze zřízených fondů poskytovat finanční prostředky na rozvoj vodovodů
a kanalizací i jednotlivým členům Svazku.

15.5

Písemná žádost o poskytování finančního příspěvku musí obsahovat odůvodnění a musí být
adresována na sídlo Svazku.

15.6

O způsobu rozdělení výsledků hospodaření (zisku) Svazku rozhoduje valná hromada. Členské
obce Svazku se na úhradě případné ztráty Svazku budou podílet podle počtu obyvatel
v jednotlivé členské obci Svazku k datu určenému valnou hromadou, pokud valná hromada
nerozhodne o úhradě ztráty jinak.

15.7

Příjmy z řádných členských příspěvků se rozdělují mezi oba provozy podle počtu obyvatel
příslušných do daného provozu.

15.8

Příjmy z mimořádných členských příspěvků, které jsou určeny na realizaci konkrétní akce
(investice, opravy, obnova), jsou příjmem provozu, který tuto investiční akci realizuje.

Článek 16
Podmínky zániku Svazku
16.1

Svazek zaniká výmazem z rejstříku zájmových sdružení právnických osob vedeným Krajským
úřadem Jihomoravského kraje.

16.2

Zániku Svazku předchází jeho zrušení a likvidace, pokud majetek Svazku nepřechází
na právního nástupce, který musí být při zániku Svazku znám. Majetek bude na jednotlivé obce
převeden dle článku 14.

16.3

Likvidační zůstatek Svazku bude vyúčtován podle počtu obyvatel jednotlivých členských obcí
Svazku ke dni zahájení likvidace.

16.4

Svazek se ruší rozhodnutím valné hromady o zrušení Svazku, a to dnem uvedeným v usnesení.
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ČÁST V
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 17
Platnost a účinnost
17.1

Stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou Svazku.

17.2

Tyto stanovy včetně přílohy mají 17 stran a jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech, z nichž
jeden je určen pro rejstřík zájmových sdružení právnických osob, a dva budou uloženy v sídle
Svazku.
Každý člen Svazku obdrží kopii stanov.

Datum schválení valnou hromadou Svazku: 28. června 2016

Správní rada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice:

Vít Aldorf

Ing. Kamil Ferda

Ing. Tomáš Hájek

RNDr. Petr Pospíšil

Ing. Roman Sládek

Mgr. Jaroslav Světlík
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PŘÍLOHA Č. 1
ke Stanovám Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

NÁZVY A SÍDLA ČLENŮ SVAZKU
A JEJICH ZAŘAZENÍ DO PROVOZŮ
PROVOZ IVANČICKO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OBEC
OBEC
OBEC
MĚSTO
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
MĚSTO

BISKOUPKY
ČUČICE
HLÍNA
IVANČICE
KETKOVICE
MORAVSKÉ BRÁNICE
NOVÁ VES
NOVÉ BRÁNICE
OSLAVANY

Biskoupky 40, 66491 p. Ivančice
Čučice 131, 66491 p. Ivančice
Hlína 19, 66491 p. Ivančice
Ivančice, Palackého nám. 196/6, 66491
Ketkovice 87, 66491 p. Ivančice
Moravské Bránice 325, 66464 p. Dolní Kounice
Nová Ves 67, 66491 p. Ivančice
Nové Bránice 7, 66464 p. Dolní Kounice
Oslavany, nám. 13. prosince 51/2, 66412

PROVOZ ROSICKO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
MĚSTYS
OBEC
OBEC
OBEC
MĚSTO
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
MĚSTO
OBEC
OBEC

BABICE U ROSIC
HLUBOKÉ
KRATOCHVILKA
KROKOČÍN
LESNÍ JAKUBOV
LITOSTROV
LUKOVANY
NESLOVICE
OMICE
OSTROVAČICE
POPŮVKY
PŘÍBRAM NA MORAVĚ
RAPOTICE
ROSICE
STANOVIŠTĚ
STŘELICE
TETČICE
TROUBSKO
ÚJEZD U ROSIC
VELKÁ BÍTEŠ (místní část LUDVÍKOV)
VYSOKÉ POPOVICE
ZASTÁVKA

Babice u Rosic, Náves 14, 66484 p. Zastávka
Hluboké 31, 67571 p. Náměť nad Oslavou
Kratochvilka 7, 66491 p. Ivančice
Krokočín 36, 67571 p. Náměť nad Oslavou
Lesní Jakubov 30, 67573 p. Rapotice
Litostrov 59, 66483 p. Domašov u Brna
Lukovany 70, 66484 p. Zastávka
Neslovice, Hlavní 14, 66491 p. Ivančice
Omice, Tetčická 51, 66441 p. Troubsko
Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481
Popůvky, Náves 32/25, 66441 p. Troubsko
Příbram na Moravě 33, 66484 p. Zastávka
Rapotice 55, 67573
Rosice, Palackého nám. 13, 66501
Stanoviště 13, 66484 p. Zastávka
Střelice, nám. Svobody 111/1, 66447
Tetčice, Palackého 177, 66417
Troubsko, Zámecká 150/8, 66441
Újezd u Rosic 111, 66484 p. Zastávka
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501
Vysoké Popovice 35, 66484 p. Zastávka
Zastávka, Hutní osada 14, 66484
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