STANOVY
Svazek měst a obcí okresu Strakonice
I.
Název a sídlo svazku
Název: Svazek měst a obcí okresu Strakonice (dále jen svazek)
Zkrácený název: SMOOS
Právní statut: svazek obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a obecním zřízení
se sídlem ve Strakonicích, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice,
IČ 691 09 541

II.
Členové svazku
Členové svazku jsou města a obce okresu Strakonice /ORP Blatná. ORP Strakonice, ORP Vodňany/.
Seznam členských měst a obcí s uvedením jejich názvu a sídla je přílohou stanov. Jejich aktualizace
bude prováděna v případě změn samostatně v souladu se zněním stanov.

III.
Předmět činnosti svazku
Řešení problému dopravní obslužnosti v okrese.
Uspokojování jiných důležitých potřeb regionu.

IV.
Orgány svazku
1.
Valná hromada
Je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří ji statutární orgány nebo zplnomocnění zástupci členů svazku.
Valnou hromadu svolává předseda nejméně 1x ročně. Další pak na žádost zástupců nejméně 1/10
členských hlasů.
Valná hromada je usnášení schopná při účasti členů svazku s nadpoloviční většinou hlasů. Nesejde-li
se usnášeníschopná Valná hromada, bude její jednání ukončeno do 15 minut a po dalších 15 minutách
se může konat náhradní Valná hromada. Na této Valné hromadě bude rozhodovat prostá většina (tj.
nadpoloviční většina hlasů přítomných).
Právo hlasování mají všichni členové svazku, a to počtem hlasů podle počtu obyvatel měst a obcí, které
jsou ve svazku. Jeden hlas připadá na počet 1000 zastoupených obyvatel, byť třeba jen započatých,
tedy každá obec má nejméně jeden hlas.
O záležitostech ve své působnosti se rozhoduje takto:
a) tříčtvrtinovou většinou všech členů svazku v případě:
- zrušení svazku a jmenování likvidátora
b) nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů svazku v případě:
- rozhodování o rozdělení zisku, podílu členů na úhradě ztráty a majetkových převodů
- volby orgánů svazku
- schvalování rozpočtu a výsledku hospodaření
- změn a doplňování stanov vyjma písmena a)
c) formou prostého hlasování (zástupce jeden hlas) v případě:
- zajištění organizačních záležitostí svazku v průběhu jednání Valné hromady

d) V odůvodněných případech je možné usnesení VH SMOOS přijímat formou per rollam. Hlasováním
per rollam se rozumí hlasování jednotlivých členů korespondenčně e-mailem. Informace o hlasování
formou per rollam včetně návrhu usnesení, o kterém má být touto formou hlasováno, bude zveřejněna
na webových stránkách svazku v době zahájení hlasování s uvedením časového údaje, do kdy je členům
svazku umožněno hlasovat, a to i s ohledem na práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí (52§
obecního zřízení). Po ukončení hlasování bude na témže místě zveřejněn výsledek hlasování včetně
schváleného usnesení.
Nejedná -li se o bod podle písmena a) a b), může osoba řídící zasedání Valné hromady rozhodnout
o hlasování prostém.
Členská obec má možnost delegovat své hlasy na jinou obec plnou mocí.
2.
Rada svazku
Rada je výkonným orgánem svazku. Valná hromada volí ze svého středu Radu svazku složenou
z předsedy, dvou místopředsedů a dalších šesti členů, a to na čtyři roky. Tyto orgány jsou v plném
rozsahu kompetentní až do nových voleb.
Rozhodování Rady svazku se děje souhlasným hlasováním minimálně pěti členů.
Rada zejména:
- zajišťuje činnost svazku mezi zasedáními Valné hromady
- vypracovává a schvaluje své jednací dokumenty
- rozhoduje o přijetí nových členů
- hospodaří s majetkem svazku a může samostatně rozhodovat o rozpočtovém opatření do výše
100 000 Kč. Provedená rozpočtová opatření předkládá VH SMOOS na vědomí
- provádí povinná rozpočtová opatření, pokud se jedná o přijetí finančních prostředků z jiných rozpočtů
(dotace, příspěvky, granty) a jejich využití v souladu s požadavky poskytovatele, a to až do výše
přijatých prostředků
- v případě realizace projektů postupuje SMOOS podle platné vnitřní směrnice
- vypracovává alespoň jednou ročně zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a předává je ke schválení
Valné hromadě
- v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedů, pověřuje jiného člena Rady oprávněním jednat
jménem svazku
- vyhlašuje v případě potřeby rozpočtové provizorium
- organizuje přípravu žádostí o dotace
- zajišťuje dohled nad realizací projektů
3.
Statutární zástupci
Předseda a místopředsedové jsou statutární zástupci svazku. Jsou voleni Valnou hromadou na dobu
čtyř let. Jednají za svazek, a to každý samostatně. Podepisují doklady a korespondenci, a to buď
předseda nebo místopředseda.
U dokladů zavazujících provádí podepisování předseda spolu s místopředsedou nebo předseda
s dalším členem Rady.
Valnou hromadu a Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
4.
Kontrola
Kontrolním orgánem svazku je revizor. Je volen Valnou hromadou na dobu čtyř let a je Valnou
hromadou odvolatelný. Revizor reviduje finanční hospodaření svazku a zprávu o revizi za uplynulý rok

předkládá jednou ročně Valné hromadě nejpozději do 30.6. následujícího roku. V případě zjištění
závažných závad a nesrovnalostí v hospodaření svazku informuje neprodleně Radu svazku.
5.
Orgán pro schválení účetní závěrky
Orgánem pro schválení účetní závěrky je Rada svazku. Tento orgán je řízen Valnou hromadou v souladu
s vyhláškou č. 220/2013 Sb. a ve své práci se řídí platnou legislativou a vnitřními předpisy.
6.
Komise
Valná hromada může ustanovit své poradní orgány – komise, jejichž úkolem je navrhnout efektivní
řešení ve prospěch svazku a předkládá je ke schválení Radě svazku, v odůvodněných případech Valné
hromadě.
7.
Tajemník
Pro zajištění organizačních záležitostí může Valná hromada ustanovit tajemníka svazku.

V.
Majetek svazku a zdroje příjmu
Majetek svazku je tvořen vklady a příspěvky měst a obcí okresu Strakonice a dále pak příjmy z ostatních
činností, popřípadě dalším hmotným a nehmotným majetkem.
Výše příspěvku podléhá rozhodnutí Valné hromady svazku. Vklady jsou splatné do 30 dnů po
rozhodnutí Valné hromady na účet svazku, pokud Valná hromada nestanoví jinak.
Vložené a poskytnuté finanční prostředky se stávají majetkem svazku. Mohou být použity jen k realizaci
opatření odsouhlasených Valnou hromadou.
Členský příspěvek je splatný nejpozději do 31.3. každého příslušného roku. Je stanoven na 500 Kč ročně
za 1000 obyvatel, byť jen započatých, obce či města přihlášeného do svazku a slouží k zajišťování
provozu svazku. Případná změna výše tohoto příspěvku bude všem členským obcím písemně
oznámena do konce předchozího roku.

VI.
Práva a povinnosti členů svazku
Každý z členů svazku má právo volit a být volen do orgánů svazku. Dále je povinen napomáhat podle
svých možností činnosti svazku.
Jednotliví členové svazku mají právo kontrolovat činnost svazku a podílet se na výsledcích jeho práce.
Obec a město zastupují ve svazku starosta nebo místostarosta členské obce. případně osoba, kterou
písemně pověří k zastupování.

VII.
Hospodaření svazku
Majetek svazku musí být využíván účelně a hospodárně. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích
přezkumu hospodaření svazku za uplynulý rok projedná Valná hromada svazku nejpozději do 30.6.
následujícího roku.
Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet svazku obcí je finančním plánem, jímž
se řídí financování činnosti svazku obcí. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok. Rozpočtový
rok je rokem kalendářním.
Návrh rozpočtu sestavuje Rada svazku zpravidla jako vyrovnaný a předkládá jej ke schválení Valné
hromadě.
Kladný zůstatek finančních prostředků se převádí k použití v následujícím roce, a to ke krytí
rozpočtových výdajů, anebo se převádí do peněžního fondu.
Případná ztráta bude kryta zvýšením členských příspěvků.

VIII.
Členství ve svazku
1.
Přistoupení do svazku
Do svazku se vstupuje na základě písemné žádosti, ve které je uvedený souhlas s platnými stanovami,
souhlas zastupitelstva obce se vstupem do SMOOS, jméno a podpis zástupce obce včetně razítka obce.
O přijetí do svazku rozhoduje Rada svazku.
2.
Zrušení a zánik členství
Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena, vyloučením člena pro neplnění
povinností nebo pro jednání, které je v hrubém rozporu s cíli svazku.
Při vystoupení nebo vyloučení člena se nevrací vklady ani podíly na majetku. O vyloučení člena
rozhoduje Valná hromada svazku dle článku 1. písmena b).

IX.
Zrušení svazku
Svazek se ruší dohodou členů svazku rozhodnutím Valné hromady dle článku 1, písmena a). Svazek
zaniká výmazem z registrace. Valná hromada stanoví osobu, která o výmaz z registru požádá.
Nepřejde-li majetek na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidátora jmenuje Valná
hromada svazku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy svazku dle výše jejich vkladů.
Tyto stanovy vstupují v platnost dnem schválení.
Schváleno VH SMOOS dne 13.12.2021

………………………………………………..………
Ing. Václav Valhoda – předseda SMOOS

