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Úplné zn ění stanov „Svazku Lipenských obcí",   

IČ: 157 89 683   

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Dle ustanovení §49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod názvem „Svazek 
Lipenských obcí“ (dále jen Svazek). 

 

Článek II. 

Název a sídlo Svazku.  Členské obce 

1. Název svazku je "Svazek Lipenských obcí" (dále jen Svazek).  

2. Sídlem svazku je Lipno nad Vltavou 83, PSČ 382 78.   

3. Svazek je právnickou osobou podle ustanovení § 49 a násl.zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění a ustanovení §20i zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník v platném znění. 

4. Členy Svazku jsou města a obce uvedené v příloze č. 1 stanov. 

 

Článek III 

Účel Svazku 

1. Účelem založení Svazku je hájit společné zájmy členských obcí, vytvářet materiální a 
organizační podmínky pro řešení společných aktivit, problémů a projektů členských obcí. 

2. Předmět činnosti Svazku je zaměřen prioritně na společné aktivity v těchto oblastech: 

                 a) rozvoj rekreace turistického ruchu v regionu 

                 b) rozvoj infrastruktury v regionech členů Svazku, která podmiňuje další rozvoj 

                 d) společné aktivity v ochraně přírody a životního prostředí zachovávající unikátní   

                     podmínky v regionech a zároveň vytvářející podmínky pro rozvoj rekreace a turistického 

                     ruchu 

                 e) společná propagace regionů a marketingové aktivity směřující rozvoji celé oblasti 

 

Článek IV. 

Vznik a zánik členství 

1. Členem svazku se může stát město nebo obec, která se ztotožňuje s účelem Svazku. Svazek 
jako takový je přitom v zásadě otevřeným svazkem, který má především úkol zajistit splnění 
účelu, pro který byl Svazek založen. 

2. Členem svazku se stává město nebo obec v případě zakládajících členů Svazku dnem zápisu 
do registru Svazku vedeného u Krajského úřadu, u dalších členů pak schválením jejího přijetí 
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valnou hromadou Svazku. Nově přistoupivší člen Svazku je povinen doložit Svazku: 

• rozhodnutí zastupitelstva přistupující obce o přistoupení do Svazku, 

• prohlášení přistupující obce, že přistupuje ke smlouvě o vytvoření Svazku a bere na 
vědomí stanovy Svazku.  

 

3. Zánik členství může nastat těmito způsoby: 

a) zánikem města/obce jako právnické osoby bez právního nástupce 

b) vystoupením města/obce ze Svazku.  Kterýkoli člen Svazku 
je oprávněn kdykoli ze Svazku vystoupit. Písemné oznámení 
o vystoupení musí vystupující člen Svazku odeslat k rukám předsedy 
správní rady. Členství ve Svazku v tomto případě zaniká vždy prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení oznámení.    

c) vyloučením města/obce ze Svazku. Kteréhokoli člena ze Svazku je 
možno vyloučit výlučně v případě, že neuhradí členský příspěvek 
nebo jeho splatnou část ani po písemné výzvě Svazku k jeho 
uhrazení. V písemné výzvě bude určena náhradní lhůta k úhradě 
členského příspěvku či jeho splatné části v rozsahu 15 dnů ode dne 
doručení výzvy. O vyloučení rozhoduje Valná hromada 
dvoutřetinovou většinou svých členů. 

d) zánikem Svazku  

4. Vystoupivšímu nebo vyloučenému členu nevzniká právo na vrácení čl. příspěvků zaplacených 
Svazku, ani jiných plnění poskytnutých svazku za dobu členství ve Svazku, jejichž nenávratný 
charakter vyplývá z jejich podstaty nebo dohody uzavřené mezi Svazkem a obcí. 
Vystoupivšímu ani vyloučenému členu nevzniká žádné právo k majetku svazku, který Svazek 
nabyl svou vlastní činností, darováním nebo jiným způsobem. Vystoupivšímu ani 
vyloučenému členu nevzniká z důvodu skončení členství právo na vypořádací podíl. 

 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů Svazku  

1. Členové Svazku mají právo: 

a) podílet se svou účastí na valné hromadě na rozhodování o všech otázkách 
vyplývajících z účelu Svazku a jeho hospodaření.  

b) navrhovat svého zástupce do volených orgánů Svazku za podmínek 
daných těmito stanovami  

c) vyjadřovat své názory, předkládat příslušným orgánům Svazku náměty a 
návrhy na zlepšení činnosti a funkce svazku a být nejpozději na nejbližším 
jednání takového orgánu informován, jak bylo s náměty naloženo.  

d) vyjadřovat se k osobám kandidátů v orgánech svazku a volit je.  

e) požádat předsedu správní rady Svazku o svolání zasedání správní rady 
Svazku a předložit program jejího zasedání.  

f) kdykoli ze Svazku vystoupit. 

g) v případě zániku Svazku bez právního nástupce má každá z členských obcí 
právo na vypořádací podíl 
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2. Členové svazku jsou povinni: 

a) platit řádně a včas členské příspěvky   

b) účastnit se jednání valné hromady Svazku  

c) naplňovat účel Svazku 

d) aktivně se podílet, podle svých možností, na činnosti Svazku 

 

 

Článek VI. 

Orgány Svazku 

1. Orgány Svazku jsou: 

 

a) valná hromada  

b) správní rada 

c) předseda správní rady 

d) dozorčí rada  

 

Článek VII. 

Valná hromada  

  

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. 

2. Členové Svazku se účastní jednání valné hromady prostřednictvím starosty nebo 
místostarosty obce. Každá obec je zastoupena jedním zástupcem a při hlasování má jeden 
hlas. Člena Svazku může při jednání správní rady zastupovat jiná osoba než starosta nebo 
místostarosta pouze na základě úředně ověřené plné moci. 

 

3. Valná hromada Svazku rozhoduje o: 

a) změně a doplnění smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a těchto 
stanov 

b) přijetí či vyloučení člena ze Svazku 

c) o výši členských příspěvků nebo způsobu zjištění jejich výše pro jednotlivé 
členy Svazku a výši vstupního poplatku nového člena  

d) o způsobu úhrady projektů řešených v rámci Svazku a příspěvcích 
jednotlivých členů na jejich úhradu 

e) nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Svazku, hospodaření nemovitým 
majetkem včetně schvalování jakékoli formy zcizení nemovitého majetku 
Svazku, zejména prodej, darování, vložení do obchodní společnosti, nájem, 
uzavření budoucí smlouvy kupní, zřízení věcných břemen či věcných práv, 
zřízení práv zástavních apod. 

f) o nabytí movitých věcí svazkem o požívací ceně vyšší než 10.000,-Kč a 
dále o hospodaření movitým majetkem včetně schvalování jakékoli formy 
zcizení movitého majetku Svazku, zejména prodej, darování, vložení do 
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obchodní společnosti apod. 

g) o sestavování rozpočtu Svazku, hospodaření Svazku a vyúčtování 
hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok 

h) o bezúplatném postoupení pohledávek, prominutí pohledávek a vzdání se 
práva, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku či o přistoupení k 
závazku, schvaluje dohody o splátkách dluhu vůči svazku s celkovou lhůtou 
splatnosti delší než 12 měsíců. 

i) o zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů, přijetí darů a dotací 

j) o účasti Svazku v obchodních společnostech či nadacích  

k) o zániku Svazku, v případě zániku, pokud obchodní jmění Svazku 
nepřechází na právního nástupce Svazku o majetkovém vypořádání 
veškerého majetku nabytého do vlastnictví Svazku. 

l) o koncepčních otázkách rozvoje regionu v území spravovaném členskými 
obcemi 

Valná hromada dále:  

m) volí a odvolává členy správní rady Svazku 

n) volí a odvolává členy dozorčí rady Svazku 

o) projednává náměty a návrhy členů Svazku 

p) přijímá další opatření pro činnost Svazku 

q) rozhoduje o dalších otázkách, které do její působnosti svěřuje zakladatelská 
smlouva, tyto stanovy nebo zákon, případně o dalších otázkách, které si k 
rozhodnutí vyhradí 

4. Valnou hromadu svolává předseda správní rady alespoň 7 dnů před termínem jejího konání 
s uvedením jejího programu, času a místu konání a to minimálně 2x ročně. Předseda správní 
rady je povinen stejným způsobem svolat valnou hromadu vždy, požádá-li o to alespoň jedna 
z členských obcí. 

5. Valná hromada je způsobilá se usnášet jsou-li na jejím jednání přítomni alespoň 1/2 všech 
členů Svazku. 

6. Pokud není valná hromada způsobilá se usnášet, svolá předseda svazku náhradní jednání 
valné hromady se stejným programem a to do 30 dnů ode dne, na který bylo původní jednání 
svoláno.  Valná hromada je při náhradním jednání způsobilá se usnášet bez ohledu na počet 
přítomných členů Svazku. 

7. Hlasování je veřejné, hlasuje se zvednutím ruky.  

8. Valná hromada rozhoduje vždy 2/3 většinou přítomných hlasů.  

9. K rozhodnutí o přijetí nového člena Svazku, o doplnění a změně stanov svazku, stanovení 
členského příspěvku, o způsobu úhrady projektů řešených v rámci Svazku a příspěvcích 
jednotlivých členů na jejich úhradu a vstupu Svazku do likvidace je třeba shoda všech členů 
Svazku.  

10. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který rozešle předseda správní rady Svazku všem 
členům nejpozději do 14 dnů ode dne jednání. 
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Článek VIII. 

Správní rada Svazku 

 

1. Správní rada je výkonným orgánem Svazku a zabezpečuje jeho činnost. Správní rada je 
odpovědná valné hromadě. Ze svého středu volí předsedu správní rady a místopředsedu. 

2. Správní rada je 5členná, jejím členem může být pouze starosta nebo místostarosta členské 
obce/města a je volena valnou hromadou s funkčním obdobím 4 roky. Opakovaná volba je 
možná.  

3. Správní radu svolává její předseda alespoň 10 dnů před termínem jejího konání s uvedením 
jejího programu, času a místu konání a to minimálně 1x ročně. Předseda je povinen stejným 
způsobem svolat správní radu vždy, požádá-li o to alespoň jeden z členů Svazku.    

4. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina 
všech jejích členů.   

5. Pokud není správní rada způsobilá se usnášet, svolá předseda svazku náhradní jednání 
správní rady se stejným programem a to do 14 dnů ode dne, na který bylo původní jednání 
svoláno.  Správní rada je při náhradním jednání způsobilá se usnášet bez ohledu na počet 
přítomných členů Svazku. 

6. Hlasování je veřejné, hlasuje se zvednutím ruky.  

7. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.  

8. Z jednání správní rady se pořizuje zápis, který rozešle předseda správní rady Svazku všem 
členům nejpozději do 14 dnů ode dne jednání  

9. Správní rada připravuje návrhy pro jednání valné hromady Svazku a zabezpečuje plnění jí 
přijatých rozhodnutí 

10. Správní radě je vyhrazeno  

a) zabezpečovat hospodaření Svazku podle schváleného rozpočtu 

b) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené členy Svazku nebo jeho 
orgány 

c) správní rada zabezpečuje rozhodování ve všech záležitostech Svazku, které nejsou 
vyhrazeny valné hromadě nebo pokud si je valná hromada nevyhradila.  

       

   

Článek IX. 

Předseda správní rady 

1. Předseda správní rady zastupuje Svazek navenek. 

2. Předsedu správní rady a místopředsedu volí do funkce správní rada z řad svých členů. 

3. Předseda správní rady plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a 
ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci Svazku   

4. Předseda správní rady jedná jménem Svazku. 

5. Předseda správní rady řídí zasedání správní rady a řídí zasedání valné hromady. 

6. Předsedu správní rady zastupuje v době jeho nepřítomnosti zvolený místopředseda. 
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Článek X. 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je tvořena třemi starosty členů Svazku volených valnou hromadou Svazku. 
Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady Svazku. 

2. Dozorčí rada kontroluje hospodaření Svazku a nakládání s majetkem Svazku. 

3. Dozorčí rada je oprávněna kdykoli provést kontrolu hospodaření Svazku a vyžadovat k tomu 
účelu veškeré potřebné podklady od správní rady či předsedy správní rady Svazku. 

4. Členové dozorčí rady se scházejí podle potřeby. 

 

Článek XI. 

Hospoda ření svazku obcí . 

1. Příjmy Svazku zejména tvoří: 

a) povinné členské příspěvky   

b) dobrovolné příspěvky členů na řešení projektů Svazku    

c) dotace a subvence 

d) úvěry a půjčky 

e) sponzorské dary 

 

 

2. Každý člen Svazku je povinen hradit Svazku jedenkrát ročně vždy nejpozději do 
30. 6. příslušného kalendářního roku, za který se příspěvek hradí, roční povinný členský 
příspěvek v této výši:  

 

Obec/město/městys                                                      roční příspěvek ve výši                                      

 

Obec Černá v Pošumaví                                               35 000,-   

Městys Frymburk                                                          50 000,- 

Město Horní Planá                                                        35 000,- 

Obec Ho řice na Šumav ě                                               10 000,- 

Obec Ktiš                                                                      10 000,- 

Obec Lipno nad Vltavou                                                50 000,- 

Obec Lou čovice                                                            25 000,- 

Obec Nová Pec                                                             10 000,-     

Obec P řední Výto ň                                                        20 000,- 

Obec Stožec                                                                  10 000,- 

Město Vyšší Brod                                                          25 000,- 
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3. Členské obce nemají povinnost vkládat do Svazku žádný majetek. Svazek hospodaří s 
majetkem, který získal vlastní činností, případně darováním a hospodaření s vlastním 
majetkem (tj. pronájmem apod.) 

4. Hospodaření svazku se řídí ročním rozpočtem. 

5. Svazek zabezpečí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok auditorem v 
termínu stanoveném v § 45 zák. o obcích. 

6. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý 
kalendářní rok projedná valná hromada Svazku nejpozději do 30. 6. násl. roku a přijme 
potřebná opatření k nápravě případně zjištěných nedostatků. 

7. Dosažený zisk se převádí k použití v dalším roce.  

8. Pokud nebylo smluvně dohodnuto jinak, podílí se jednotliví členové na úhradě ztrát ve 
stejném poměru, v jakém jim byly stanoveny členské příspěvky na kalendářní rok, ve kterém 
vznikla potřeba uhradit ztrátu.  

 

Článek XII. 

Změna a účinnost stanov 

1. Stanovy Svazku lze měnit pouze rozhodnutím valné hromady Svazku. Změna nabývá 
účinnosti buď dnem rozhodnutí valné hromady, nebo dnem, který valná hromada určí.  

2. Toto znění stanov bylo schváleno zastupitelstvy obcí/měst všech členů Svazku a v celém 
rozsahu nahrazují Stanovy Svazku ze dne …………. 

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem …………………….  

 

4. Tyto stanovy jsou přílohou zakladatelské smlouvy svazku ze dne …………………………. 

Tyto stanovy mají 1 přílohu: č. 1 -  Přehled členů svazku ke dni účinnosti těchto stanov. 
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Příloha č. 1 – Přehled členů Svazku 

Obec Černá v Pošumaví                                                

Městys Frymburk                                                           

Město Horní Planá                                                         

Obec Hořice na Šumavě                                                

Obec Ktiš                                                                       

Obec Lipno nad Vltavou                                                 

Obec Loučovice                                                             

Obec Nová Pec                                                              

Obec Přední Výtoň                                                         

Obec Stožec                                                                   

Město Vyšší Brod                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


