
Stanovy dobrovolného svazku obcí 

„Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“ 

Čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Dobrovolný svazek obcí (dále jen „Svazek“) je právnickou osobou ve smyslu ust. §49 a 

násl. zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a 

doplňků, (dále jen „zákon o obcích“) vzniklou za účelem ochrany a prosazování jejich 

společných zájmů, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. 

2. Pro právní způsobilost Svazku, jeho registraci, zrušení a zánik platí ustanovení § 49 

zákona o obcích.  

3. Pro hospodaření Svazku platí příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Svazek vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů (dále také zákon o účetnictví). 

4. Svazek nabyl právní způsobilosti zápisem do registru zájmových sdružení právnických 

osob a dobrovolných svazků obcí vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina v Jihlavě 

dne 20.11.2007. 

5. Svazek se zakládá na dobu neurčitou. 

6. Jménem Svazku jedná předseda nebo místopředseda představenstva nebo další člen 

představenstva jimi písemně zmocněný způsobem uvedeným v bodě č. 7 tohoto článku. 

7. Podepisování (provádění písemných právních úkonů) za Svazek se děje tak, že k názvu 

Svazku připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jedním je vždy předseda 

nebo místopředseda. 

8. Činností Svazku nejsou dotčeny působnosti, pravomoci a odpovědnost samosprávných 

orgánů členských obcí. 

9. V souladu s právní úpravou provedenou zákonem o obcích se jednotlivá obec (město, 

městys) může stát členem Svazku po schválení členství, práv a povinností, jež jsou 

obsahem smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, příslušným zastupitelstvem 

obce (města, městyse). 

10. Občané členských obcí, které vytvořily Svazek, jsou oprávněni účastnit se zasedání valné 

hromady Svazku a nahlížet do zápisu o jejich jednáních. Mají též právo podávat orgánům 

Svazku písemné návrhy. Současně se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu svazku obcí a 

k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně  nebo 

ústně na zasedání orgánu svazku obcí, dle ust. § 52 písm. c) zákona o obcích. 

 

Čl. II. 

Členové Svazku 



1. Členy Svazku jsou : 

- Statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava 

- Město Třebíč, se sídlem Karlovo nám. 104/55,  674 01 Třebíč 

- Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 

- Obec Malý Beranov, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava 

- Městys Kamenice, Kamenice 481, 588 32 Kamenice u Jihlavy 

- Obec Bítovčice, Bítovčice 124, 588 22 Bítovčice 

- Městys Luka nad Jihlavou, 1. Máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou 

- Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov 

- Město Brtnice, nám. Svobody 378, 588 32 Brtnice 

- Obec Chlum, Chlum 63, 675 07 Čechtín 

- Obec Bransouze, Bransouze 40, 675 21 Okříšky 

- Obec Červená Lhota, Červená Lhota 30, 675 07 Čechtín 

- Obec Přibyslavice, Přibyslavice, Na návsi 40, 675 21 Okříšky 

- Obec Petrovice, Petrovice 68, 675 21 Okříšky 

- Obec Mastník, Mastník 14, 675 22 Stařeč 

- Obec Kojetice na Moravě, Kojetice na Moravě 31, 675 23 Kojetice na Moravě 

- Obec Horní Újezd, Horní Újezd 3, 675 22 Stařeč 

- Obec Šebkovice, Šebkovice 159, 675 45 Šebkovice 

- Obec Lesůňky, Lesůňky 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 

- Obec Blatnice, Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 

- Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 

- Obec Lomy, Lomy 45, 675 31 Jemnice 

- Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice 

- Obec Dešná, Dešná 69, 378 73 Dešná 

- Obec Číhalín, 675  07  Čechtín 

2. Členem svazku se může stát, na základě písemné žádosti schválené zastupitelstvem obce, 

obec v přirozené spádové oblasti. Členství vzniká schválením žádosti valnou hromadou 

svazku a zaplacením vstupního poplatku ve výši schválené valnou hromadou svazku. 

Čl. III. 

Název a sídlo Svazku 

1. Název svazku:  „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“ 

2. Sídlo svazku: Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ  586 28.  

Čl. IV. 

Předmět činnosti Svazku 

1. Předmětem činnosti Svazku je spolupráce členských obcí 

- v oblasti výstavby cyklostezky Jihlava – Třebíč- Raabs a její následné provozování 

- výstavba a provozování případných dalších cyklostezek a cyklotras 

- vytváření podmínek a spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje cestovního ruchu¨ 



- vytváření podmínek pro získání všech dostupných finančních zdrojů pro Svazek) 

- spolupráce s Krajem Vysočina a se sousedními obcemi a mikroregiony 

- řešení specifických problémů spádové oblasti vyplývajících z přírodních, 

demografických a ekonomických svébytností tohoto regionu, zejména těch problémů, 

které není možné ani účelné řešit na úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů 

- ochrana společných zájmů a zmnožením sil a prostředků při prosazování záměrů 

přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec 

- společný postup při dosahování trvalé udržitelnosti regionu 

- společný postup obcí Svazku k řešení a realizaci programů regionální politiky České 

republiky a Evropské unie 

- koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku 

(především ve vztahu k pěší a cyklistické dopravě) 

- slaďování zájmů a činností místních samospráv 

- uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života 

obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak „Svazku“ jako 

celku 

- propagace a marketing Svazku a jeho zájmového územní 

- hospodaření s majetkem 

2. Za předmět činnosti Svazku 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. 

3. Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatné nebo s dalším i účastníky podnikatelské a 

nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem. Předmět činnosti Svazku je 

stanoven v souladu s ust. § 50 odst. 1 zákona o obcích. 

4. Naplnění předmětu činnosti Svazku bude dále prováděno prostřednictvím plánu činnosti 

Svazku na jednotlivé roky. 

Čl. V. 

Orgány Svazku 

Orgány Svazku jsou: 

a) valná hromada 

b) představenstvo 

c) dozorčí rada 

Valná hromada 

1. Je nejvyšším orgánem Svazku, tvořeným všemi členskými obcemi Svazku. Rozhoduje o 

všech jeho záležitostech. 

2. Členové jsou zde zastupováni svými statutárními, případně zplnomocněnými zástupci, 

každá obec má 1 základní hlas a další hlas na každých 5000 obyvatel. Počet obyvatel 

bude doložen členskou obcí na základě posledního sčítání obyvatel. Valné hromady se 

mohou zúčastnit i další zástupci členské obce s hlasem poradním. 



3. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Svolává ji představenstvo, přičemž 

její svolání musí být písemně oznámeno a členským obcím doručena pozvánka na ni 

nejméně deset dnů přede dnem jejího konání, včetně programu. 

4. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat vždy, požádá-li o to nejméně tolik 

členů Svazku, kteří představují více než 20 % členů Svazku, a to do 30 dnů ode dne 

obdržení písemné žádosti. 

5. Jednání valné hromady je veřejné a řídí je předseda nebo jím pověřený předsedající – 

člen představenstva. 

6. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomny 2/3 zástupců členských obcí. 

K přijetí usnesení je třeba 2/3 hlasů přítomných zástupců členských obcí, není-li dále 

uvedeno jinak. 

7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, ukončí představenstvo zasedání valné 

hromady a náhradní valná hromada se koná o 30 minut později  než byl termín konání 

původní valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je 

schopna usnášení, pokud je přítomno více než 50 % hlasů všech členů Svazku. Člen 

Svazku může zplnomocnit jiného člena Svazku účastí na valné hromadě plnou mocí. 

8. O každém zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 

a) datum a místo konání zasedání 

b) přijatá usnesení 

c) výsledky hlasování 

d) nepřijaté námitky zástupců členských obcí, kteří požádali o jejich zaprotokolování 

e) přílohou zápisu je seznam účastníků zasedání a podklady, které byly předloženy 

k projednávaným bodům. 

9. Do působnosti valné hromady patří: 

a) schvalovat, měnit a doplňovat stanovy formou číslovaného dodatku ke stanovám, 

který musí být předložen Krajskému úřadu Kraje Vysočina k registraci 

b) schvalovat představenstvem předložený plán činnosti Svazku na příslušný kalendářní 

rok nebo jeho část, hodnocení činnosti Svazku z hlediska realizace přijatých usnesení 

c) volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy představenstva a členy 

dozorčí rady 

d) schvalovat rozpočet, rozpočtové změny v částkách nad 500.001,-Kč a vyúčtování 

hospodaření (závěrečný účet Svazku) 

e) rozhodovat o přijetí úvěru či půjčky 

f) rozhodovat prostou 2/3 většinou všech hlasů každoročně o způsobu rozdělení zisku 

Svazku a podílu členů na úhradě jeho ztráty 

g) rozhodovat o přijetí nových členských obcí do Svazku 

h) rozhodovat o vyloučení členské obce ze Svazku 

i) rozhodovat o zrušení, sloučení, rozdělení Svazku, příp. o jiné formě jeho zániku, o 

jeho transformaci, vstupu do likvidace a jmenování likvidátora, o dělení likvidačního 

zůstatku 

j) rozhodovat o výši a splatnosti pravidelného (ročního) členského příspěvku 

k) rozhodovat o uzavření smluv s předmětem smlouvy v hodnotě nad 500.000,- Kč 

l) rozhodovat o hospodaření s majetkem v hodnotě nad 500.000,- Kč 

m) schvalovat volební a jednací řády orgánů Svazku 



n) rozhodovat o změnách názvu Svazku, případně o vytvoření a změnách loga Svazku 

o) rozhodovat o vstupu Svazku do dalších subjektů  

p) rozhodovat o otázkách, které si valná hromada vyhradí ke svému výlučnému 

rozhodování 

q) rozhodovat o výši vstupního poplatku 

r) provádět doplňovací volby členů představenstva, klesne-li jejich počet 

s) schvalovat a zveřejňovat zprávu o kontrolních zjištěních dozorčí rady 

t) schvaluje výši nepravidelného (účelového) příspěvku členských obcí Svazku podle 

podílů jednotlivých členských obcí na realizovaném projektu. 

 

Představenstvo 

1. Je statutárním orgánem Svazku. Počet členů představenstva je stanoven na 7, z toho je 

jeden předseda a jeden místopředseda. Každý člen má jeden hlas. Funkční období člena 

představenstva je čtyřleté.   

2. Řídí průběžně činnost Svazku a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou 

stanovami vyhrazeny valné hromadě. Prostřednictvím svých členů jedná jménem Svazku. 

3. Plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svoji činnost a za dodržování stanov. 

Odpovídá za hospodaření Svazku, správu majetku a nakládání s finančními prostředky 

v rámci schváleného rozpočtu. 

4. Sestavuje rozpočet, předkládá ho valné hromadě ke schválení. Zajišťuje splnění 

povinnosti Svazku, aby návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu Svazku byl zveřejněn 

v členských obcích nejméně 15 dnů před jeho projednáním na valné hromadě. Zajišťuje, 

aby závěrečný účet Svazku byl neprodleně, po jeho schválení na zasedání valné hromady, 

předložen zastupitelstvům členských obcí. Dá přezkoumat příslušným krajským úřadem 

nebo auditorem hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok a výsledek přezkoumání 

předloží spolu se závěrečným účtem valné hromadě. 

5. Předkládá valné hromadě plán činnosti Svazku. 

6. Schvaluje odborné pracovní komise Svazku, pokud budou ustanoveny. 

7. Schází se podle potřeby, minimálně však 4x ročně. Ze zasedání představenstva se 

pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a ověřovatelem zápisu. Členským 

obcím je zápis ze zasedání předsednictva představenstva rozeslán do 10 dnů ode dne 

konání zasedání. 

8. Je usnášení schopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů představenstva 

Svazku. K přijetí platného usnesení je třeba souhlasu nadpolovičního počtu přítomných 

členů představenstva Svazku. 

9. Svolává zasedání valné hromady. 

10. Zpracovává návrh pořadu jednání valné hromady s tím, že členské obce Svazku mohou 

podat své návrhy na doplnění pořadu jednání o dodatkové záležitosti tak, aby 

představenstvu byly návrhy doručeny nejméně 3 dny před konáním valné hromady. 

11. Rozhoduje o hospodaření s majetkem v hodnotě do 500.000,- Kč. 

12. Rozhoduje o uzavření smluv s předmětem smlouvy v hodnotě od 300.001,- Kč do 

499.999,- Kč. 



13. Klesne-li počet členů představenstva, provede valná hromada doplňovací volby nových 

členů na svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů představenstva Svazku o více 

než 50 %, je představenstvo Svazku povinno svolat do jednoho měsíce mimořádnou 

valnou hromadu k provedení doplňovacích voleb. 

14. Zasedání představenstva Svazku jsou neveřejná. 

15. Projednává kontrolní zjištění dozorčí rady. 

16. Schvaluje rozpočtové změny v rozsahu do 500.000,- Kč.  

17. Schvaluje účetní závěrku Svazku sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o 

účetnictví a vyhl.č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek 

Předseda 

1. Je členem představenstva voleným valnou hromadou Svazku. 

2. Organizuje a řídí jednání valné hromady a představenstva Svazku, nepověří-li touto 

činností jiného předsedajícího – člena představenstva.  

3. Podepisování (provádění písemných právních úkonů) za Svazek se děje tak, že k názvu 

Svazku připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jedním je vždy předseda 

nebo místopředseda. 

4. Předseda, místopředseda či jakýkoliv jiný člen předsednictva (představenstva) může ze 

své funkce odstoupit. 

5. Společně s místopředsedou představenstva nebo dalším členem představenstva rozhoduje 

o uzavření smluv s předmětem plnění smlouvy v hodnotě od 100.001,- Kč do 300.000,- 

Kč.  

6. Rozhoduje o uzavření smluv s předmětem plnění smlouvy v hodnotě do 100.000,- Kč a o 

takto uzavřené nebo uzavřených smlouvách je povinen informovat na nejbližším jednání 

představenstva.  

Dozorčí rada 

1. Je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu, který činnost dozorčí rady řídí a vystupuje, 

jejím jménem. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou 

péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž sdělení 

třetím osobám by mohlo Svazku způsobit škodu. Získané informace nesmí využít ve svůj 

prospěch. 

2. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.  

3. Provádí svoji činnost zejména na pokyn valné hromady a představenstva. Kontroluje 

mimo jiné plnění usnesení přijatých valnou hromadou a představenstvem, účetní operace 

a to, zda jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontroluje 

hospodaření s majetkem Svazku, a to, zda je prováděno v souladu s právními předpisy, 

stanovami Svazku a příslušnými vnitřními předpisy |Svazku apod. Svá kontrolní zjištění 

postupuje valné hromadě a představenstvu. 

4. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva Svazku. 

5. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady Svazku a jsou povinni ji seznámit 

s výsledky své kontrolní činnosti na každém jejím zasedání. 



6. Rozhoduje většinou svých členů. 

7. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejími přítomnými členy. Schází se 

dle potřeby, nejméně jedenkrát v každém kalendářním roce. 

8. Do konce března každého roku předloží valné hromadě ke schválení a následnému 

zveřejnění zprávu o kontrolních zjištěních v hospodaření Svazku. Tuto zprávu je poté 

Svazek prostřednictvím svého představenstva povinen předkládat zastupitelstvům 

členských obcí ve smyslu ust. § 39 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 

9.  Zástupce dozorčí rady se povinně účastní jednání představenstva Svazku. 

10. Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná. Na pozvání í dozorčí rady je každý člen orgánů 

Svazku povinen zúčastnit se jejího zasedání. 

                     

 

Čl. VI. 

Zdroje příjmů Svazku, majetek Svazku, úprava majetkových poměrů, 

příspěvky členů 

1. Základním zdrojem příjmů Svazku je: 

a) základní členský příspěvek stanovený ve výši 3,- Kč v roce 2007 na jednoho 

obyvatele každé členské obce přihlášeného v obci k 1. 1. 2007, který je každá členská 

obec povinna zaplatit na účet Svazku do 30 dnů ode dne vzniku členství a 5,- Kč 

v roce 2008 na jednoho obyvatele každé členské obce přihlášeného v obci k 1. 1. 

2008, který je každá členská obec povinna zaplatit na účet Svazku do 31. 1. 2008. 

b) pravidelný (roční) členský příspěvek, o jehož výši a termínu splatnosti rozhoduje 

každoročně valná hromada Svazku 

c) nepravidelný (účelový) členský příspěvek, jehož výši a splatnost schvaluje podle 

potřeby představenstvo Svazku podle podílů jednotlivých členských obcí na 

realizovaném projektu 

d) finanční dotace, úvěry, sdružené prostředky, dary a jiné nahodilé příjmy.  

2. Členové ručí za závazky Svazku do aktuální výše svých ročních (pravidelných) členských 

příspěvků. 

3. Členské příspěvky podle odst. 1 nebo jiné získané finanční prostředky se stávají 

majetkem Svazku okamžikem, kdy mu budou předány. U finančních prostředků se 

považuje za předání okamžik připsání finanční částky na účet Svazku. U ostatních věcí je 

za předání považován okamžik, kdy je Svazek písemně převezme. 

4. Majetkem Svazku se stávají také veškeré další věci a hodnoty, které Svazek získá v rámci 

plnění předmětu své činnosti vymezeného v čl. IV. těchto Stanov. Majetkem svazku jsou 

věci a majetková práva postoupena Svazku jednotlivými členy. Dále jsou majetkem 

Svazku pozemky, které svazek vykoupí v souvislosti s budováním cyklotras a 

cyklostezek. 

5. Majetek Svazku lze využívat výhradně za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného 

těmito Stanovami. 



6. Finanční majetek Svazku je veden na běžném účtu, Svazek vede o svém hospodaření 

samostatné účetnictví. 

7. Finanční hospodaření Svazku se řídí schválenými rozpočtem, usneseními orgánů Svazku 

a právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Vyúčtování hospodaření (závěrečný účet Svazku) se provádí do šesti 

měsíců po skončení příslušného kalendářního roku. 

8. Kontrolu hospodaření provádí dozorčí rada, a to nejméně jedenkrát ročně. 

9. Při zániku členství ve Svazku nevzniká členovi nárok na vrácení žádného z příspěvků 

specifikovaných v odst. 1 tohoto článku s výjimkou práva na podíl na likvidačním 

zůstatku podle ust. Čl. VII. odst. 8. 

 

Čl. VII. 

Vznik a zánik členství ve Svazku včetně vypořádání majetkového podílu 

1. Členství zakladatelů Svazku vzniká uzavřením Smlouvy o vytvoření dobrovolného 

svazku obcí. 

2. Další člen může ke Svazku přistoupit na základě písemné přihlášky se souhlasem všech 

dosavadních členů Svazku. Při přistoupení je povinen nový člen prohlásit, že souhlasí se 

vstupem do Svazku a přistupuje ke stanovám| Svazku v jejich aktuálním znění a 

k povinnosti uhradit základní a další členské příspěvky. 

3. Členy Svazku mohou být jen obce ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 zákona o obcích. 

4. O přijetí za člena Svazku rozhoduje valná hromada 

5. Členství ve Svazku neomezuje právo členské obce vstupovat do jiných svazků obcí či 

jiných právnických osob. 

6. Členství ve Svazku zaniká: 

a) písemnou dohodou členských obcí 

b) vystoupením na základě písemné výpovědi se 6-ti měsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh 

počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi do 

sídla Svazku 

c) vyloučením člena pro porušení kterékoliv členské povinnosti vyplývající z právních 

předpisů a ze Stanov podstatným způsobem 

d) zrušením Svazku na základě rozhodnutí valné hromady, které musí schválit všichni 

členové Svazku.  

7. Při zániku členství člena ve Svazku způsoby uvedenými pod písm. a), b), c) bodu 6 

tohoto článku mu nenáleží nárok na vrácení majetku, který do Svazku vložil ani podíl na 

společně vytvořeném majetku Svazku. Tento majetek je nedělitelný a zůstává Svazku po 

dobu jeho trvání. Vystupující obec bude i nadále ručit za případný úvěr, jak se zavázala a 

dále ponese i další náklady na provoz. Zároveň uhradí, nejpozději do 15 dnů po ukončení 

členství, na účet Svazku nesplacený podíl úvěru, který na ni připadl. Pro případ nesplnění 

této povinnosti se stanoví smluvní pokuta ve výši nesplaceného podílu obce na úvěru. 

8. Při zániku členství z důvodu uvedeného pod písm. d) bodu 6 tohoto článku se likvidace 

majetku Svazku provede tak, že likvidační zůstatek získaný zpeněžením majetku se 

rozdělí mezi členy Svazku v poměru jimi splacených všech členských příspěvků za dobu 



členství ve Svazku. Likvidátor bude jmenován valnou hromadou. Při úpadku Svazku se 

režim jeho zániku řídí příslušnými právními předpisy. Majetek Svazku může přejít na 

právního nástupce, rozhodne-li o tom valná hromada. 

9. Vstup do likvidace se zapisuje do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Kraje 

Vysočina v Jihlavě. Do rejstříku se zapisuje i likvidátor určený valnou hromadou. 

10. Likvidátor sestaví ke dni vstupu Svazku do likvidace likvidační účetní rozvahu a soupis 

jmění Svazku. Bez zbytečného odkladu, po provedení všech úkonů nezbytných 

k provedení likvidace, sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na 

rozdělení likvidačního zůstatku, kterou předloží spolu s návrhem účetní závěrky valné 

hromadě ke schválení. Vypořádání majetku mezi zanikajícím Svazkem a jednotlivými 

členy musí vždy respektovat vzájemný poměr výše členských příspěvků poskytnutých 

jednotlivými členskými obcemi po dobu jejich členství ve Svazku. 

11. Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Kraje 

Vysočina v Jihlavě po provedení majetkoprávního vypořádání. 

 

Čl. VIII. 

Práva a povinnosti členů Svazku 

1. Každá členská obec má právo: 

a) zúčastňovat se aktivně činnosti Svazku a být o jeho činnosti informována 

b) volit a být volena do statutárního orgánu Svazku prostřednictvím svého k tomu 

oprávněného zástupce, navrhovat kandidaturu svého jednoho zástupce 

v představenstvu 

c) hlasovat na valné hromadě, navrhovat usnesení prostřednictvím svého k tomu 

oprávněného zástupce 

d) využívat v rámci Stanov a právních předpisů výsledky činnosti Svazku, jeho majetek 

a zařízení 

e) účastnit se s delegovanými odborníky činnosti v pracovních komisích Svazku 

f) na rozdělení zisku podle pravidla uvedeného v čl. IX. Stanov. 

2. Každá členská obec má povinnost: 

a) podílet se na činnosti Svazku 

b) chránit dobré jméno a obchodní tajemství Svazku 

c) platit řádně členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši 

d) neprodleně informovat předsedu představenstva o nutnosti provedení změny 

v orgánech Svazku 

e) dodržovat Stanovy Svazku 

f) hájit zájmy Svazku a napomáhat naplňovat předmět činnosti, cíle a úkoly 

g) podávat podněty a návrhy k činnosti Svazku 

h) podílet se na úhradě ztráty Svazku podle pravidla uvedeného v čl. IX. Stanov 

i) pravidelně 1x měsíčně a po živelných pohromách kontrolovat stav nově 

vybudovaných nebo zrekonstruovaných úseků cyklostezky a značení trasy. O 



zjištěných závadách či potřebě údržby neprodleně informovat vedení Svazku tak, aby 

se zabránilo poškození a devastaci majetku Svazku.   

Čl. IX. 

Způsob rozdělení zisku, podíl člena na úhradě ztráty Svazku 

O způsobu rozdělení zisku a určení podílu člena Svazku na úhradě jeho ztráty rozhoduje 

v souladu s platnými právními předpisy každoročně valná hromada podle činnosti Svazku a 

podílu členských obcí na příjmech Svazku v daném účetním období, 2/3 většinou hlasů všech 

členských obcí. 

 

 

 

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy byly schváleny na schůzi členů Svazku konané dne 23.4.2014 a účinnosti 

nabudou dnem jejich registrace v rejstříku svazku obcí vedeného u Krajského úřadu 

Kraje Vysočina v Jihlavě. 

2. Změny a doplňky těchto Stanov lze provést pouze formou písemného dodatku na základě 

schválení valnou hromadou. Aktuální znění Stanov vydá předseda Svazku každé členské 

obci na požádání, nedohodnou-li se členové jinak. Takto schválené změny a doplňky 

podléhají registraci v rejstříku svazku obcí vedeného u Krajského úřadu kraje Vysočina 

v Jihlavě. 

3. Činnost Svazku, která není těmito Stanovami podrobně definována, se řídí příslušnými 

platnými právními předpisy, zejména zákonem o obcích. 

4. Stanovy podepisují starostové členských obcí Svazku, případně delegovaní zástupci. 

5. Stanovy jsou závazné v plném rozsahu pro všechny členy Svazku a tito se zavazují je 

dodržovat. 

V Jihlavě dne 23.4.2014 

 


