STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK
Část první
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek I.
Základní ustanovení
Svazek obcí SMRK (dále jen „Svazek obcí“) je založen v souladu s ustanovením § 46 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 20 f)
až 20 j) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v úplném znění za účelem ochrany
a prosazování společných zájmů zúčastněných obcí. Svazek obcí byl založen na základě
smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
Článek II.
Identifikace Svazku obcí
Název: Svazek obcí SMRK
Sídlo: Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Členové Svazku obcí jsou ke dni schválení těchto stanov:
Město Nové Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Město Frýdlant, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Obec Lázně Libverda, se sídlem Lázně Libverda 16, 463 62 p. Hejnice
Článek III.
Předmět činnosti Svazku obcí
1. Všeobecným předmětem činnosti svazku je vytváření podmínek pro všestranný rozvoj
cestovního ruchu regionu Frýdlantsko v úzké spolupráci a vazbě na Svazek obcí Jizerské
hory a v souladu s principy udržitelného rozvoje. Věcným obsahem předmětu činnosti je
především ochrana společných zájmů celého území, tvorba a naplňování koncepce
cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel celého regionu.
2. Hlavním konkrétním předmětem činnosti svazku jsou práce spojené s prosazením
a následnou realizaci projektového záměru výstavby Sportovního areálu Smrk na
severozápadních svazích stejnojmenného masivu v k.ú. Nové Město pod Smrkem a Lázně
Libverda, který v sobě zahrnuje celou řadu aktivit na podporu zimní i letní
sportovně-rekreační turistiky. Naším společným cílem je nezvratně prokázat životní
důležitost tohoto projektu ve veřejném zájmu pro celé Frýdlantsko, jakožto ekonomicky
slabého regionu Libereckého kraje i celé ČR.
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3. Za předmět činnosti Svazku obcí se nepovažují samostatné aktivity obcí, které se
z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností
obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku obcí jako celku.
4. Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatné nebo s dalšími účastníky podnikatelské a
nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Část druhá
ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ POMĚRY
Článek IV.
Vznik členství
1. Členy Svazku obcí jsou města a obec (dále jen „obce“).
2. Prvními členy svazku se staly zakladatelské obce, které prostřednictvím svých
zastupitelstev schválily smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně těchto
stanov.
3. Členy Svazku obcí mohou být i další obce, které souhlasí s jeho cíli a stanovami. Jejich
členství vznikne na základě rozhodnutí zastupitelstva dané obce o vstupu do svazku a na
základě rozhodnutí Valného shromáždění za souhlasu nadpoloviční většiny všech
dosavadních členů svazku.
Článek V.
Zánik členství
1. Členství zaniká vystoupením členské obce nebo jejím vyloučením.
2. Návrh na vystoupení může podat členská obec písemně na adresu sídla Svazku obcí
kdykoliv, nejpozději do 31.12. běžného roku tak, aby její členství ve Svazku obcí bylo
ukončeno včetně majetkového vypořádání ke stejnému datu následujícího roku. Jiný
(předčasný) termín ukončení členství je přípustný jen ve výjimečných případech (např.
při zániku právní subjektivity obce).
3. Vyloučení ze Svazku obcí je mimořádným zánikem členství. Lze jej použít jen při
hrubém porušení stanov – jako je zcizení majetku Svazku obcí, poškození dobrého
jména Svazku obcí, protiprávního jednání obce vůči Svazku obcí apod. S vyloučením
členské obce ze Svazku obcí musí dát souhlas 2/3 členských obcí.
4. Obec, které skončilo členství ve Svazku obcí, odpovídá i nadále spolu s ostatními
členy za závazky svazku vzniklými v době jejího členství ve Svazku obcí.
5. Vystupující i vyloučená obec má právo na majetkové vypořádání postupem shodným
s vypořádáním při zrušení Svazku obcí popsaným v článku VI. těchto stanov.
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Článek VI.
Vypořádání majetkového podílu
1. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku členství v dobrovolném svazku
obcí na základě mimořádné účetní závěrky, a to v poměru odpovídajícímu takto
zjištěnému majetku Svazku obcí k celkové výši členských příspěvků člena
zaplacených za dobu trvání členství ve Svazku obcí.
2. Pro případ skončení členství není nárok na vrácení členských příspěvků.
3. Obec, jejíž členství ve Svazku obcí zaniklo, odpovídá spolu s ostatními členy
za závazky Svazku obcí, které vznikly v době trvání jejího členství ve svazku.
Článek VII.
Práva členů
1. Základními právy členů Svazku obcí jsou:
a) navrhovat a realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Svazku obcí své zájmy
a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry Svazku obcí,
b) podílet se na majetkovém prospěchu (zisku) Svazku obcí podle pravidel,
určených podle rozhodnutí Valného shromáždění,
c) účastnit se svým zástupcem činností orgánů Svazku obcí,
d) nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku Svazku obcí,
e) volit členy orgánů Svazku obcí.
2. Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím
Valného shromáždění.
Článek VIII.
Povinnosti členů
1. Základními povinnostmi členů Svazku obcí jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

dodržovat stanovy Svazku obcí a rozhodnutí Valného shromáždění,
podílet se na úhradě ztráty Svazku obcí,
vyvíjet činnost v souladu s cíli Svazku obcí,
platit pravidelně roční příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí Valného
shromáždění,
informovat Svazek obcí o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech
týkajících se předmětu činnosti Svazku obcí,
hospodařit s majetkem Svazku obcí podle rozhodnutí Valného shromáždění
starostů, chránit jej a přispívat k jeho zmnožení,
slaďovat obecní zájmy se zájmy a záměry Svazku obcí,
propagovat Svazek obcí jak mezi občany členských obcí, tak i u orgánů státní
správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací a fondů.
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2. Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit upraveny rozhodnutím
Valného shromáždění.
Část třetí
ORGÁNY SVAZKU OBCÍ
Článek IX.
Vymezení orgánů Svazku obcí
1. Orgány Svazku obcí jsou:
a)
b)
c)
d)

Valné shromáždění
Předseda svazku
Místopředseda svazku
Revizní skupina

Článek X.
Valné shromáždění
1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Svazku obcí a tvoří jej starosta nebo
místostarosta z každé členské obce. Při hlasování má každá členská obec 1 hlas.
2. Valné shromáždění svolává předseda, případně místopředseda svazku podle potřeby,
nejméně však dvakrát za 1 kalendářní rok. Předseda nebo místopředseda je povinen
svolat Valné shromáždění vždy, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna třetina
členů Svazku obcí a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.
3. Do působnosti Valného shromáždění patří zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

přijímat, měnit a doplňovat Stanovy Svazku obcí,
přijímat nové členy Svazku obcí,
vylučovat členy Svazku obcí,
rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady ročních členských příspěvků,
volit a odvolávat předsedu a místopředsedu svazku a revizní skupinu
a kontrolovat jejich činnost,
schvalovat roční rozpočet Svazku obcí a roční účetní uzávěrku a rozhodovat
o použití volných finančních prostředků,
rozhodovat o hospodaření s majetkem Svazku obcí,
schvalovat rozdělení finančního prospěchu a případný způsob úhrady ztráty,
rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku Svazku obcí,
schvalovat jednotlivé akce a aktivity Svazku obcí a případnou spoluúčast
třetích osob na nich,
rozhodovat o účasti Svazku obcí v podnikatelských a nepodnikatelských
subjektech,
schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným Svazkem obcí výkonem
jednotlivých funkcí,
vypracovávat alespoň jednou za rok zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření,
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n) zajistit řádné účetnictví Svazku obcí a dalších potřebných evidencí
a kontrolovat jejich řádné vedení včetně schvalování účetní závěrky,
o) v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy svazku pověřit jiného člena
Svazku obcí oprávněním jednat jménem svazku,
p) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zániku Svazku obcí.
4. Výčet působností Valného shromáždění podle předchozího odstavce tento orgán
neomezuje v rozhodování o dalších záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem
nadpoloviční většiny členů Svazku obcí.
5. Valné shromáždění jedná na základě řádného svolání nejméně 2x ročně. Jednání
Valného shromáždění Svazku obcí je veřejné. Jednání se mohou zúčastnit občané
členských obcí a podávat písemné návrhy.
6. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina
statutárních zástupců členů Svazku obcí.
7. Pokud se sejde usnášení neschopné Valné shromáždění, je předseda nebo
místopředseda povinen do jednoho měsíce svolat náhradní Valné shromáždění, jež
je schopno usnášet se za přítomnosti jakéhokoliv počtu zastoupených členů. Takové
náhradní Valné shromáždění může bezprostředně navázat na usnášení neschopné
Valné shromáždění, pouze pokud na tuto možnost byli členové písemné předem
upozorněni a pozváni na ně.
8. Usnesení Valného shromáždění je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila
nadpoloviční většina statutárních zástupců členů Svazku obcí. K platnému rozhodnutí
o přijetí nového člena Svazku obcí, vyloučení člena Svazku obcí, o změně stanov nebo
o zrušení Svazku obcí a o schválení roční účetní uzávěrky je však třeba souhlasu dvou
třetin všech členů Svazku obcí.
9. Z jednání Valného shromáždění je pořizován zápis, který musí kromě data a místa
konání a prezenční listiny obsahovat zejména:
a) schválený program Valného shromáždění,
b) přijatá rozhodnutí s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům
programu,
c) námitky a podněty účastníků Valného shromáždění
10. Každý člen Svazku obcí má právo na jeden výtisk tohoto zápisu. Minimálně jedno
vyhotovení zápisu je archivováno po dobu 10 let.
Článek XI.
Předseda svazku
1. Předseda svazku je statutárním orgánem Svazku obcí, řídí Valné shromáždění a jedná
navenek jeho jménem.
2. Předsedu svazku volí Valné shromáždění na dobu dvou let. Stejný orgán jej také
odvolává.
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3. Do věcné působnosti Předsedy svazku patří zejména:
a) svolávat Valné shromáždění a řídit jeho činnost,
b) zajišťovat činnost Svazku obcí mezi zasedáními Valného shromáždění,
c) hospodařit s majetkem Svazku obcí na základě rozhodnutí Valného
shromáždění a v souladu s všeobecně platnými právními předpisy,
d) vypracovat alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření
a předat je ke schválení Valnému shromáždění,
e) zajišťovat řádné vedení účetnictví Svazku obcí a dalších potřebných evidencí,
f) jednat jménem Svazku obcí se třetími osobami a podepisovat s tím související
písemnosti za Svazek obcí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
Svazku obcí připojí své jméno a příjmení a označení funkce ve Svazku obcí;
jménem Svazku obcí je oprávněn jednat samostatně.
4. Výčet působnosti Předsedy svazku neomezuje v dalších činnostech, ke kterým
je pověřen Valným shromážděním.
Článek XII.
Místopředseda svazku
1. Místopředseda svazku plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech
pouze na základě pověření předsedy svazku.
2. Místopředsedu volí Valné shromáždění na dobu dvou let. Stejný orgán jej také
odvolává.
Článek XIII.
Revizní skupina
1. Revizní skupina sleduje a kontroluje práci předsedy a místopředsedy svazku
a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami Svazku obcí. Z tohoto titulu má
revizní skupina právo nahlížet do všech písemností Svazku obcí a účastnit se jednání
zástupců Svazku obcí se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena
Valnému shromáždění.
2. Revizní skupina má tři členy, ze kterých zvolí svého předsedu. V případě, že počet
řádných členů Svazku je nižší než tři, revizní skupina se nevolí a funkci revizní
skupiny nahrazuje revizor. Členy revizní skupiny volí Valné shromáždění na dobu
dvou let. Stejný orgán je rovněž odvolává.
3. Členem revizní skupiny nemůže být předseda nebo místopředseda Svazku obcí.
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Část čtvrtá
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ
Článek XIV.
Hospodaření Svazku obcí
1. Hospodaření Svazku obcí se řídí podle pravidel stanovených Valným shromážděním
a platných právních předpisů.
2. Příjmy Svazku obcí tvoří vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, výnosy
z aktivit Svazku obcí a výnosy z účasti Svazku obcí na činnosti podnikatelských
a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.
3. Prostředky Svazku obcí lze využít na zajištění činnosti a cílů Svazku obcí.
4. Svazek obcí může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem nabytým koupí,
darováním nebo vkladem členské obce. O přijetí či zcizení majetku rozhoduje Valné
shromáždění. Movitý i nemovitý majetek je řádně evidován, inventarizován
a v případě nemovitého majetku zapsán do příslušného listu vlastnictví „Svazku obcí“
v katastru nemovitostí.
5. Spravovat finanční prostředky Svazku obcí a manipulovat s nimi je oprávněn pouze
předseda nebo místopředseda svazku nebo jiná Valným shromážděním pověřená
osoba.
6. K bezhotovostnímu platebnímu styku zřizuje Svazek obcí běžný účet u peněžního
ústavu s podpisovým právem předsedy a místopředsedy. Pokud bude Svazek obcí
hospodařit s finančními prostředky podléhajícími zvláštnímu režimu správy (podle
zákona o rozpočtových pravidlech) zřídí pro ně Svazek obcí zvláštní účet
s podpisovým právem Valným shromážděním pověřených osob.
7. O vypořádání výsledků hospodaření běžného roku rozhoduje valné shromáždění.
Pokud bude rozhodnuto o úhradě ztráty či rozdělení zisku, ztráta či zisk bude rozdělen
na členské obce podle schválené výše členského příspěvku na příslušný rok.
Rozdělený zisk uhradí Svazek členským obcím a ztrátu uhradí členská obec do 30 dní
po schválení roční účetní závěrky a závěrečného účtu.
Článek XV.
Vklady a příspěvky
1. Výše a termín splatnosti ročního členského příspěvku stanovuje Valné shromáždění.
Přistupující nový člen svazku je povinen zaplatit stanovený roční příspěvek pro běžný
rok v plné výši, bez ohledu na datum vzniku členství. Valné shromáždění rozhoduje
o výši příspěvku v takovém předstihu, aby mohla být součástí rozpočtu jednotlivých
obcí schvalovaného jednotlivými zastupitelstvy.
2. Valné shromáždění může rozhodnout o změně výše ročního členského příspěvku či
o platbě mimořádného příspěvku.
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Článek XVI.
Účetnictví
1. Svazek obcí je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok
s tím, že prvým účetním obdobím je část roku ode dne zápisu Svazku obcí do registru
krajského úřadu do 31. prosince t.r. a posledním účetním obdobím je část roku od
1. ledna do data výmazu Svazku obcí z registru krajského úřadu.
2. Součástí účetnictví je též inventarizace majetku a závazků Svazku obcí, účetní
a daňová uzávěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních
dokladů a písemností ve smyslu zákona o účetnictví.
3. Při zúčtování pohledávek a závazků mezi Svazkem obcí a členskými obcemi
je nepřípustný vzájemný zápočet.
4. Účetní uzávěrku za uplynulý kalendářní rok předloží Svazek obcí příslušnému
krajskému úřadu nebo auditoru k přezkoumání. Náklady hradí Svazek obcí ze svých
prostředků.
5. Svazek obcí je rovněž daňovým subjektem s povinností předkládat příslušnému
finančnímu úřadu příslušná přiznání k daním především z příjmů a ostatních
relevantních daní ve smyslu příslušného daňového zákona.
Část pátá
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SVAZKU OBCÍ
Článek XVII.
Zrušení a zánik Svazku obcí
1. Svazek obcí se zrušuje rozhodnutím Valného shromáždění, a to dnem kdy toto
rozhodnutí bylo přijato nejméně dvěma třetinami jeho členů. Zrušení může být bez
likvidace nebo s likvidací.
2. Při zrušení bez likvidace přechází veškeré jeho jmění, závazky a pohledávky na právního
nástupce Svazku obcí.
3. Při zrušení s likvidací je předseda povinen vytvořit nezbytné podmínky pro činnost
příslušným orgánem jmenovaného likvidátora, který zajistí vypořádání závazků
a pohledávek a případného rozdělení přebytku mezi členy Svazku obcí. Náklady
na činnost likvidátora jsou k tíži Svazku obcí.
4. Svazek obcí zaniká výmazem z registru příslušného krajského úřadu podle sídla Svazku
obcí.
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Část šestá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek XIII.
Změny stanov
1. Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí Valného shromáždění
v souladu s ustanovením článku X. odst. 8) těchto stanov.
2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé změny
a dodatky se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov.
Článek XIX.
Platnost stanov
1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení Valným shromážděním Svazku obcí
a účinnosti dnem registrace Svazku obcí u příslušného krajského úřadu.
2. Stanovy podepisují statutární zástupci členských obcí a svůj podpis podpoří razítkem
členské obce. Obdobným postupem se postupuje při změnách nebo doplnění stanov,
pokud Valné shromáždění nepověří podepsáním předsedu Svazku obcí. Sepsání úplného
znění zajišťuje a podepisuje předseda Svazku obcí.
3. Tyto stanovy se vydávají v 6 výtiscích s platností originálu s následujícím rozdělením:
a) 1x každému účastníku svazku
b) 2x archivace
c) 1x příslušnému krajskému úřadu
4. Tyto stanovy ruší stanovy Svazku obcí schválené dne 9. 3. 2006.
Datum schválení stanov: 6. 3. 2007

Město Nové Město pod Smrkem zastoupené starostou p. Ing. Pavlem Smutným

Město Frýdlant zastoupené starostou p. Ing. Danem Ramzerem

Obec Lázně Libverda zastoupená starostou p. Ing. Janem Pospíšilem
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