KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ
Stanovy
(úplné znění ke dni 17. 12. 2019)

…………………………………………………………………………………………………...

I. Členové svazku
Město Harrachov, IČO 275697
Město Hostinné, IČO 277908
Město Jablonec nad Jizerou, IČO 275778
Město Janské Lázně, IČO 277967
Město Jilemnice, IČO 275808
Město Pec pod Sněžkou, IČO 278181
Město Rokytnice nad Jizerou, IČO 276057
Město Svoboda nad Úpou, IČO 278335
Město Špindlerův Mlýn, IČO 278343
Město Vrchlabí, IČO 278475
Město Vysoké nad Jizerou, IČO 276294
Město Žacléř, IČO 278491
Městys Černý Důl, IČO 277720
Městys Mladé Buky, IČO 278149
Obec Benecko, IČO 275581
Obec Bukovina u Čisté, IČO 275646
Obec Čermná, IČO 277711
Obec Dolní Branná, IČO 277738
Obec Dolní Dvůr, IČO 277754
Obec Dolní Kalná, IČO 277762
Obec Dolní Lánov, IČO 277771
Obec Horní Branná, IČO 275735
Obec Horní Kalná, IČO 580783
Obec Horní Maršov, IČO 277878
Obec Jestřabí v Krkonoších, IČO 275794
Obec Klášterská Lhota, IČO 277991
Obec Kořenov, IČO 262421
Obec Košťálov, IČO 275841
Obec Kunčice nad Labem, IČO 278033
Obec Lánov, IČO 278041
Obec Malá Úpa, IČO 656119
Obec Martinice v Krkonoších, IČO 580805
Obec Paseky nad Jizerou, IČO 580791
Obec Poniklá, IČO 276006
Obec Prosečné, IČO 278203
Obec Roztoky u Jilemnice, IČO 276081
Obec Rudník, IČO 278246
Obec Studenec, IČO 276162
Obec Strážné, IČO 580180
Obec Vítkovice, IČO 276 260
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II. Název a sídlo svazku
Název: KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ
Sídlo: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, okres Trutnov

III. Předmět činnosti svazku
Předmětem činnosti svazku je řešení specifických problémů Krkonoš, vyplývajících
z přírodních, demografických a ekonomických svébytností tohoto regionu. Zejména těch
problémů, které není možné ani účelné řešit na úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů.
Věcným obsahem předmětu činnosti je především ochrana celého území, tvorba a naplňování
koncepce cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel celého
regionu.

IV. Orgány svazku a jejich působnost
-

Orgány svazku jsou:
valná hromada svazku
rada svazku
předseda svazku
místopředsedové svazku
výkonný ředitel svazku
revizní komise svazku.

1. Valná hromada svazku
Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Valnou hromadu tvoří zástupci členů
svazku. Každý člen svazku je oprávněn se účastnit jednání valné hromady vždy jedním
zástupcem. Není-li tímto zástupcem starosta nebo místostarosta obce, musí být vybaven
písemnou plnou mocí jednat za člena svazku.
Do působnosti valné hromady patří:
- volba a odvolání členů rady svazku,
- volba a odvolání členů revizní komise svazku
- volba a odvolání předsedy a místopředsedů svazku
- přijímání nových členů svazku a rušení členství ve svazku
- schvalování :
a) hlavní směry činnosti svazku
b) stanov svazku a jejich změn
c) dlouhodobé koncepční návrhy
d) roční programy činnosti
e) rozpočet a roční účetní uzávěrky
f) zrušení svazku
g) zprávy revizní komise
h) výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti
- další pravomoci svěřené valné hromadě v jiných částech stanov
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Valná hromada svazku je oprávněna si vyhradit rozhodování dalších věcí, které jinak patří
do působnosti jiných orgánů svazku.
Jednání valné hromady svazku:
Valná hromada se schází nejméně 1x ročně. Dále pak vždy, když o to písemně požádá
předsedu svazku více než jedna třetina členů svazku nebo revizní komise. Předseda
svazku je povinen svolat valnou hromadu do 30 dnů ode dne doručení takové žádosti.
Nesvolá-li předseda svazku jednání valné hromady ve stanovených termínech, může tak
učinit kterýkoliv člen rady svazku.
Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů a
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen svazku má bez ohledu na
výši vloženého členského příspěvku jeden hlas.
2. Rada svazku

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Rada svazku je výkonným orgánem svazku.
Rada svazku je devítičlenná. Tvoří ji předseda svazku, místopředsedové svazku a další
členové rady.
Radě svazku je vyhrazeno:
vykonávat usnesení valné hromady svazku
předkládat valné hromadě svazku návrhy:
- dlouhodobých koncepcí
- hlavních směrů činnosti
- na změnu stanov a předmětu činnosti
- ročních plánů činnosti svazku
- realizace konkrétních projektů svazku vč. způsobu jejich financování
- organizačního, pracovního a jednacího řádu rady a valné hromady svazku
- ostatní podněty
zaujímat stanoviska ke zprávě a podnětům revizní komise
schvalovat:
- uzavírání smluv a využívání finančních prostředků dle rozpočtu svazku
- zprávy o výsledcích hospodaření před jejich projednáním valnou hromadu svazku
jmenovat a odvolávat výkonného ředitele svazku
z jednání rady pořizovat zápis, který obdrží členové rady a revizní komise
zajišťovat výkon činnosti sekretariátu, v případě potřeby i prostřednictvím třetí osoby
Rada svazku svolá jednání valné hromady ve lhůtě do 90 dnů od termínu konání voleb
do zastupitelstev obcí s bodem programu – volby orgánu svazku

Rada svazku se schází dle potřeby, její zasedání je neveřejné.
Rada svazku rozhoduje ve věcech výslovně svěřených do její pravomoci těmito stanovami a
ve všech dalších věcech, týkajících se činnosti svazku, které nejsou těmito stanovami svěřeny
valné hromadě, předsedovi svazku nebo řediteli svazku.
Rada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů a rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů.
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3. Předseda svazku
Předseda svazku zastupuje svazek navenek.
Předseda svazku:
- svolává a řídí jednání valné hromady svazku a rady svazku
- plní úkoly uložené mu valnou hromadou svazku nebo radou svazku
- rozhoduje o opatřeních k zajištění běžného chodu svazku v rámci schváleného rozpočtu
svazku
4. Místopředsedové svazku
Svazek může mít nejvýše dva místopředsedy.
Každý z nich je oprávněn zastupovat předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.
Valná hromada svazku může pověřit každého z místopředsedů plněním některých úkolů.
5. Výkonný ředitel svazku
Je výkonným orgánem svazku.
Plní úkoly uložené mu radou svazku, valnou hromadou svazku a předsedou svazku.
Je oprávněn jednat navenek jménem svazku v intencích rozhodnutí valné hromady nebo
rady svazku.
Je zaměstnancem svazku a vůči ostatním zaměstnancům svazku plní úkoly zaměstnavatele
podle zvláštních předpisů.
K zajištění své činnosti je oprávněn zřídit sekretariát za podmínek schválených radou
svazku.
6. Revizní komise
Valná hromada zřizuje jako svůj kontrolní orgán revizní komisi.
Revizní komise má pět členů, kteří volí ze svého středu předsedu revizní komise.
Funkce člena revizní komise je neslučitelná s výkonem funkce v jiném orgánu svazku.
Revizní komise odpovídá za výkon své funkce valné hromadě svazku a předkládá ji zprávu o
své činnosti 1x ročně za uplynulý kalendářní rok.
Revizní komise se schází dle potřeby. Jednání revizní komise svolává její předseda.
Revizní komise:
Kontroluje výkon usnesení valné hromady a rady svazku
Plní kontrolní úkoly uložené valnou hromadou svazku
Vyjadřuje se k roční účetní závěrce svazku, a to před jejím předložením valné hromadě
svazku.
Předseda revizní komise se účastní jednání rady svazku s hlasem poradním.
Vznik a zánik výkonu funkce v orgánech svazku:
Výkon funkce v orgánech svazku vzniká dnem stanoveným v rozhodnutí příslušného
orgánu svazku.
Výkon funkce v orgánech svazku zaniká doručením písemného odvolání, není-li
v odvolání uveden termín jiný.
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V případě vzdání se funkce zaniká výkon funkce dnem konání nejbližšího zasedání
orgánu oprávněného jmenovat do příslušné funkce, bylo-li tomuto orgánu písemné vzdání
se funkce předem doručeno.
Výkon členství v orgánech svazku, s výjimkou ředitele, je čestnou funkcí.

V. Vznik a zánik členství ve svazku
1. Členem svazku mohou být pouze města a obce. Členství ve svazku neomezuje obce
v případných dalších aktivitách a členství v jiných právnických osobách.
2. Členství zakladatelů ve svazku vzniká podpisem smlouvy a vytvoření dobrovolného
svazku obcí, podpisem stanov svazku a zaplacením jednorázového vstupního
členského vkladu podle usnesení prvého zasedání valné hromady svazku.
3. S platností od 1. 1. 2020 se v souladu s usnesením valné hromady č. VH/33/19 ze dne
17. 12. 2019 stanovuje členský vklad na částku 10,- Kč na jednoho obyvatele
přihlášeného v obci/městě k trvalému pobytu (vždy k 1. 1. běžného kalendářního
roku).
4. Další člen může přistoupit ke svazku se souhlasem valné hromady svazku a na základě
žádosti, doplněné souhlasným usnesením zastupitelstva obce/města. Při vstupu musí
nový člen prohlásit, že souhlasí se stanovami svazku a uhradit jednorázový vstupní
členský vklad ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele, přihlášeného v obci/městě
k trvalému pobytu (vždy k 1. 1. běžného kalendářního roku).
5. Členství ve svazku zaniká výpovědí, zánikem právní subjektivity člena nebo zánikem
svazku. Výpověď podává odstupující člen svazku nejpozději do 30. června běžného
roku. Členství ve svazku pak skončí po šestiměsíční výpovědní lhůtě vždy k 31.
prosinci běžného roku. Členský příspěvek uhrazený za běžný kalendářní rok se
nevrací.
6. Zrušit členství může na návrh rady svazku pouze valná hromada svazku a to jen
v případě neplnění povinností člena svazku.
7. Odstupující nebo vyloučený člen svazku má právo na majetkové vypořádání
obdobným způsobem jako při likvidaci svazku podle článku XII. těchto stanov.

VI. Práva a povinnosti svazku
1. Členové svazku mají právo kontrolovat činnost svazku a podílet se rovným dílem na
výsledcích jeho práce. Každý člen má práva využívat služeb svazku.
2. Nedílným právem každého člena svazku je právo volit členy rady svazku, členy
revizní komise svazku a předsedu a místopředsedy svazku a předkládat návrhy pro
činnost svazku.
3. Povinností členů svazku je:
- platit členské příspěvky ve stanoveném termínu
- účastnit se valné hromady svazku
- dodržovat stanovy svazku
- napomáhat podle svých možností činností svazku a podílet se na činnosti svazku
v rámci stanov
4. Orgány svazku umožní účast na svých jednáních zastupitelům krajů, na jejichž území
svazek působí, s právem poradního hlasu.
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VII. Vkládaný majetek a zdroje příjmů svazku
1. Zakladatelé svazku, uvedení v článku I. těchto stanov, nevkládají při vzniku svazku do
tohoto svazku žádný hmotný a nehmotný majetek.
2. O přijetí hmotného a nehmotného majetku od členských obcí v průběhu existence
svazku rozhoduje výhradně valná hromada svazku.
Majetek bude evidován v účetní ceně vkládaného majetku (historická cena, pořizovací
cena, reprodukční pořizovací cena, ocenění dle zákona o účetnictví).
3. Zdroji příjmů svazku jsou:
- jednorázové vstupní členské vklady, splatné do 30-ti dnů
- pravidelné roční členské příspěvky, splatné do 30. dubna běžného roku
- mimořádné členské příspěvky odsouhlasené valnou hromadou svazku
- sdružené finanční prostředky účelově určené pro řešení konkrétního společného
záměru nebo projektu
- příspěvky z veřejných rozpočtů a granty
- výnosy z vlastní činnosti svazku, vyplývající z těchto stanov
- výnosy z účasti svazku na činnosti jiných právnických osob podnikatelského a
nepodnikatelského charakteru
- ostatní drobné zdroje (např. úroky z vkladů na běžném účtu, přijaté poplatky za
drobné služby apod.)

VIII. Hospodaření svazku
1. Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný
kalendářní rok, vyúčtování výsledku hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení
kalendářního roku.
2. Hospodaření svazku si dá svazek přezkoumat auditorem. Náklady na toto přezkoumání
hradí svazek ze svých rozpočtových prostředků.
3. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za
uplynulý kalendářní rok projedná valná hromada svazku nejpozději do 30. června
následujícího roku a přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
4. S návrhem rozpočtu a s výsledkem přezkoumání hospodaření dle předchozího bodu 3.
musí být vhodným způsobem seznámeni všichni členové svazku nejméně 15 dnů před
projednáním na valné hromadě svazku tak, aby se členové svazku mohli k tomuto
dokumentu kvalifikovaně vyjádřit.
5. Dispoziční právo nakládat s finančními prostředky na bankovních účtech má statutární
orgán svazku a další radou svazku pověřené osoby.
6. Rozhodování o provozních výdajích a investicích svazku přísluší valné hromadě svazku.
7. Veškerý majetek svazku může být používán jen k realizaci předmětu činnosti svazku
podle článku IV. těchto stanov a podle schváleného rozpočtu svazku.

IX. Zisk a ztráta svazku
1. Pokud svazek vytvoří zisk, použije jej výhradně k financování svých dalších rozvojových
aktivit nebo k rezervním účelům.
2. Pokud s hospodaření svazku vznikne ztráta, uhradí ji členské obce/města mimořádným
členským příspěvkem podle rozhodnutí valné hromady svazku a po projednání
v zastupitelstvech členských obce/města.
3. Jestliže ztrátu svazku prokazatelně zaviní z nedbalosti nebo úmyslně některá z členských
obcí/měst svazku, nebo fyzická osoba, pověřená odpovědností za hospodaření svazku a
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správa jeho majetku nebo pokud ztráta vznikla činností svazku ve prospěch jen některých
členů svazku, příp. jednoho člena svazku, má svazek právo vyžadovat od nich plnou
náhradu takto vzniklé ztráty.

X. Kontrolní systém svazku
1. Vnitřní kontrola ve svazku je zajišťována revizní komisí svazku a obecně též kontrolní
funkcí valné hromady.
2. Kontrola svazku jeho členskými obcemi/městy je nezcizitelným právem těchto obcí/měst
a je zabezpečena:
– právem občanů členských obcí/měst účastnit se zasedání orgánu svazku, nahlížet do
zápisu z jeho jednání a podávat orgánu svazku písemné návrhy
– účastí zástupců členských obcí/měst v revizní komisi svazku
– právem zastupitelstva každé členské obce/města vyjadřovat se k činnosti svazku a
vybavovat starostu (nebo jinou pověřenou osobu) pravomocemi k hlasování na valné
hromadě svazku

XI. Zrušení a zánik svazku
1. Svazek se zrušuje rozhodnutím valné hromady svazku po předchozím schválením tohoto
kroku v zastupitelstvech členských obcí/měst, a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo
dnem, kdy bylo toto usnesení přijato. Svazek se zrušuje bez likvidace nebo s likvidací.
2. Při zrušení svazku bez likvidace musí přejít veškerý majetek a veškeré závazky svazku na
právního nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku návrh Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje na výmaz svazku z registrace.
3. Při zrušení svazku s likvidací určí valná hromada likvidátora a vytvoří pro jeho činnost
nezbytné podmínky. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech oprávněných věřitelů
svazku a likvidační zůstatek rozdělí mezi členské obce/města svazku v poměru na jednoho
obyvatele, přihlášeného k trvalému pobytu k 1. 1. běžného roku, pokud valná hromada
nestanoví na základě usnesení zastupitelstev členských obcí/měst jinak. O výsledku
likvidace poté podá likvidátor zprávu Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje spolu
s návrhem na výmaz svazku z registrace. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži
svazku.
4. Svazek zaniká dnem výmazu svazku z registrace vedené Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje.

XII. Logo svazku
1. Svazek se veřejně prezentuje logem, jeho konečnou podobu schvaluje valná hromada
svazku.
2. Logo je výhradním vlastnictvím svazku.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy těmito stanovami vysloveně neřešené, zejména pak vztahy mezi členskými
obcemi/městy svazku a svazkem, se podle jejich charakteru řídí příslušnými ustanoveními
zákona o obcích, občanského zákoníku, obchodního zákoníku a dalších souvisejících
právní norem.
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2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutárními zástupci členských
obcí/měst, účinností dnem právoplatné registrace svazku u Okresního úřadu v Trutnově.
3. Tyto stanovy jsou nedílnou součástí „Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“
s názvem „KRKONOŠE - SVAZEK MĚSTA A OBCÍ“ a sídlem Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, okres Trutnov.

XIV. Ověření stanov
Valná hromada trvale zmocňuje předsedu svazku vydáním úplného znění stanov vždy
do 14 dnů od konání valné hromady.
Vydal dne: 17. 12. 2019
Ing. Jan Sobotka
předseda
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