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S t a n o v y 

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

 

 

Čl. I. 

Název a sídlo svazku 

 

Název a sídlo svazku:        Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

                                           Náměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí 

    IČ: 70956545 

 

 

Čl. II. 

Název a sídlo členů svazku 

 

Název a sídlo členů svazku:  Obec Branky 

                                               Branky 6, 756 45 Branky 

                                               IČ: 00303712 

          

                                               Obec Choryně  

                                               Choryně 200, 756 42 Choryně 

                                               IČ: 00303844 

 

                                               Obec Jarcová  

                                               Jarcová 200, 757 01 Jarcová 

                                               IČ: 00303879 

 

                                               Město Kelč 

                                              Náměstí 5, 756 43 Kelč 

                                               IČ: 00303925 

         

                                               Obec Kladeruby 

                                               Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby 

                                               IČ: 00303933 

 

Obec Krhová 

Hlavní 205, 756 63 Krhová 

IČ: 1265750 

 

                                               Obec Kunovice 

                                               Kunovice 153, 756 44 Kunovice 

                                               IČ: 00635812 

 

                                               Obec Lešná 

                                               Lešná 36, 756 41 Lešná 

                                               IČ: 00303922 
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                                               Obec Loučka 

                                               Loučka 46, 756 44 Loučka 

                                               IČ: 00304069 

 

    Obec Mikulůvka 

    Mikulůvka 226, 756 24 Mikulůvka 

    IČ: 00304107 

 

    Obec Oznice 

    Oznice 109, 756 24 Oznice 

    IČ: 00304140 

 

    Obec Podolí 

    Podolí 33, 756 44 Podolí 

    IČ: 00635791 

 

    Obec Police 

    Police 142, 756 44 Police 

    IČ: 00635804 

 

Obec Poličná 

Poličná 144, Poličná 757 01 

IČ: 01265741 

DIČ: CZ01265741 

 

    Obec Střítež nad Bečvou 

    Střítež n. B. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou 

    IČ: 00635839 

 

    Obec Velká Lhota 

    Velká Lhota 33, 757 01 Velká Lhota                                                  

    IČ: 00304387 

 

    Město Vlašské Meziříčí 

    Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 

    IČ: 00304387 

 

    Obec Zašová 

    Zašová 36, 756 51 Zašová 

    IČ: 00304476 

 

 

Čl. III. 

Základní ustanovení 

 

1. Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko–Kelečsko (dále jen svazek 

obcí) je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. 

Svazek obcí byl založen ve smyslu § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 až § 53 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Svazek obcí byl zapsán v souladu s § 20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů, v registru zájmových sdružení právnických osob a svazků 

obcí vedeného u Krajského úřadu Zlínského kraje. Originální zápis do registru byl 

proveden Okresním úřadem Vsetín dne 12. 12. 2001, č.j. 601/1-3255/01. Ke dni 5. 11. 

2013 došlo k úpravě názvu svazku obcí a ke dni 11. 12. 2013 ke změně v registraci 

zájmových sdružení právnických osob, která byla provedena Odborem právním a 

Krajským živnostenským úřadem Krajského úřadu Zlínského kraje, č.j. KUZL 

77650/2013. Dne 2. 4. 2014 došlo k přistoupení obce Krhová. 

 

3. Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou. 

 

4. Svazek obcí je právnickou osobou, jejímž jménem jedná předseda nebo místopředseda 

nebo jiná osoba předsedou nebo místopředsedou svazku obcí k tomu písemně zmocněná. 

 

5. Svazek obcí má zejména koordinační a poradní funkce, usiluje o hospodářský a kulturní 

rozvoj obcí, které jsou členy svazku obcí. 

 

6. Činností svazku obcí zůstávají nedotčeny působnosti, pravomoci a odpovědnost 

samosprávních orgánů sdružených obcí. V souladu s úpravou zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o obcích) se obec může 

stát členem svazku obcí po předběžném schválení členství a práv a povinnosti s tím 

spojených příslušným obecním zastupitelstvem. 

 

 

Čl. IV. 

Předmět činnosti 

 

Předmětem činnosti svazku obcí je zejména: 

 

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: 

- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, 

- rozvoje samosprávy obcí, 

- vztahu k orgánům statní správy a vyšších samosprávných celků. 

 

2. Další společné aktivity k následujícím účelům: 

- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků 

nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů, 

- společná péče o památky v mikroregionu, 

- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, 

- podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu, 

- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy 

(např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou 

architekturu), 

- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, 

- podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví 

nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav, 

- podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí, 

- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU, 
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- zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské 

problematiky, 

- vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, 

znečišťování ovzduší a vodních toků, 

- činnosti spojené s přípravou žádosti o dotaci, s administrací a s udržitelností dotačního 

projektu pro členy svazku obcí, jejich příspěvkové organizace i třetí osoby. 

 

3. Spolupráce s Regionálními rozvojovými agenturami a odborem strategického rozvoje  

Zlínského kraje . 

 

4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování 

mikroregionálních projektů. 

 

 

 

Čl. V. 

Majetkové poměry 

 

1. Základním zdrojem majetku svazku obcí jsou příjmy z finančních příspěvků jeho členů. 

Výši ročních příspěvků stanoví Valná hromada svazku obcí. Nestanoví-li Valná hromada 

jinak, budou příslušné částky jednotlivými členy svazku obcí složeny na účet svazku obcí 

vždy k 31. březnu daného roku. 

 

2. Majetkem svazku obcí se stávají také veškeré další vložené a poskytnuté finanční 

prostředky, jiné věci a hodnoty, které svazek získá, jakož i majetek získaný vlastní 

činností svazku obcí. 

 

3. Majetek svazku obcí lze využívat výhradně za účelem plnění předmětu činnosti a činností 

souvisejících. 

 

4. Finanční prostředky svazku obcí jsou vedeny na zvláštním účtu, svazek obcí vede o svém 

hospodaření samostatné účetnictví. 

 

5. Postup při hospodaření s majetkem svazek obcí upravuje zejména zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a pokyny 

schválené valnou hromadou. Finanční hospodaření se řídí schváleným rozpočtem. 

 

6. Činnost svazku obcí je financována z finančních prostředků, které tvoří zejména: 

- příspěvky řádných členů svazku obcí, 

- finanční prostředky získané vlastní činností svazku obcí,  

- dobrovolné příspěvky členů svazku obcí, 

- finanční dotace a dary. 

 

7. O způsobu rozdělení zisku a podílu členů na úhradě případné ztráty svazku obcí rozhodne 

valná hromada. 
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Čl. VI. 

Hospodaření svazku obcí 

 

1. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na 

příslušný kalendářní rok a sestavení závěrečného účtu se provádí do 3 měsíců po skončení 

kalendářního roku. 

 

2. Svazek obcí vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a 

finančních vztazích k rozpočtům obcí sdružených ve svazku obcí.  

 

3. Návrh rozpočtu svazku obcí na následující kalendářní rok a závěrečný účet svazku obcí za 

uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny v obcích sdružených ve 

svazku obcí nejméně 15 dnů před projednáním na zasedání valné hromady svazku obcí, 

aby se k němu občané mohli vyjádřit. 

 

4. Připomínky k návrhu rozpočtu svazku obcí a k  závěrečnému účtu svazku obcí za 

uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené pro zveřejnění. 
 

 

Čl. VII. 

Členství ve svazku obcí 

 

1. Členem dobrovolného Svazku obci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko se může 

stát každá obec v ČR. Členství zakladatelů ve svazku obcí je dobrovolné a vzniká 

podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen může vstoupit do svazku obcí na základě 

písemné přihlášky za podmínky předchozího souhlasu všech dosavadních členů přijetím 

na nejbližší valné hromadě svazku obcí. V přihlášce musí nový člen svazku obcí prohlásit, 

že bezvýhradně přistupuje ke stanovám svazku obcí v jejich aktuálním znění. 

 

2. Členství ve svazku obcí nijak neomezuje právo členů svazku obcí vstupovat do jiných 

sdružení právnických osob, resp. svazků obcí. 

 

3. Členství zaniká uplynutím výpovědní lhůty na základě písemné výpovědi člena svazku 

obcí. 

 

4. Výpovědní lhůta je 6-ti měsíční a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího 

  o doručení výpovědi k rukám předsedy svazku obcí, neskončí však dříve než posledním 

dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který dal 

výpověď. Majetkové vypořádání musí být schváleno nejbližší valnou hromadou svazku 

obcí. 

 

5. Členství zaniká též v případě prokázaného hrubého porušení stanov svazku obcí jeho 

členem, a to dnem rozhodnutí valné hromady svazku obcí, které musí být schváleno 

nejméně třípětinovou většinou všech členů valné hromady svazku obcí. Pro majetkové 

vypořádání platí ustanovení poslední věty předchozího odstavce. 

 

6. Členství lze ukončit dohodou. 
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Čl. VIII. 

Práva a povinnosti členů svazku obcí 

 

1. Každý z členů svazku obcí je povinen napomáhat činnosti svazku obcí. 

 

2. Každý člen je povinen dodržovat stanovy svazku obcí a je vázán rozhodnutími valné 

hromady. 

 

3. Každý člen je povinen poskytovat valnou hromadou mu stanovený příspěvek do rozpočtu 

svazku obcí. Neposkytnutí příspěvku nebo prodlení s jeho poskytnutím překračující tři 

měsíce je hrubým porušením stanov svazku obcí. 

 

4. Každý člen svazku obcí má právo: 

- kontrolovat činnost svazku obcí a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce,  

- účastnit se osobou svého zástupce valné hromady s hlasem rozhodujícím, 

- volit orgány svazku obcí a navrhnout kandidaturu svého zástupce do těchto orgánů,  

- využívat majetek a zařízení svazku obcí. 

 

 

Čl. IX. 

Orgány svazku obcí 

1. Orgány svazku obcí jsou: 

- valná hromada svazku obcí 

- rada 

- kontrolní komise 

 

2. V rámci organizační struktury svazku obcí je ustanoven tajemník. 

 

Čl. X 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku obcí a je složena ze zástupců členů svazku 

obcí. Každý člen svazku obcí jmenuje jednoho svého zástupce. Každý člen má jeden hlas, 

vyjma Města Valašského Meziříčí, které je zastoupeno dvěma zástupci, zpravidla 

starostou a místostarostou, z nichž každý má jeden hlas. 

 

2.   Do působnosti valné hromady patří: 

a) měnit obsah stanov, 

b) rozhodování o členských příspěvcích, 

c) přijetí nového člena svazku obcí, 

d) vyloučení člena ze svazku obcí, 

e) volba a odvolání členů rady, 

f) volba a odvolání předsedy a místopředsedy rady, 

g) schvalování závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok a roční účetní závěrky 

h) schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok, 

i) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení a jiném zrušení svazku obcí, 

j) rozhodnutí o rozdělení zisku a způsobu případné úhrady ztráty svazku obcí za 

předcházející kalendářní rok, 

k) volba a odvolání členů kontrolní komise. 
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3. Valnou hromadu svolává předseda nebo zastupující místopředseda rady podle potřeby, 

nejméně však dvakrát ročně písemnou pozvánkou alespoň 15 dnů předem. Mimořádné 

zasedání valné hromady musí být svoláno tak, aby se konalo nejpozději do třiceti dnů, 

požádá-li o to alespoň jedna třetina členů svazků obcí. Písemná pozvánka musí obsahovat: 

- místo, datum a hodinu konání valné hromady, 

- označení formy valné hromady /řádná, mimořádná/, 

- program valné hromady. 

 

4. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců členů 

svazku obcí. 

 

5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda nebo zastupující místopředseda 

náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat valná 

hromada původně svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání 

a je schopna usnášet se, i když je účast nižší, než nadpoloviční většina zástupců všech 

členů svazku obcí. 

 

6. Zástupci svazku obcí, přítomní na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných. Tato 

listina obsahuje název a sídlo svazku obcí, datum a místo konání valné hromady. 

 

7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných. 

 

Čl. XI. 

Rada 

 

1. Rada je výkonným orgánem svazku obcí. Řídí činnost svazku obcí v období mezi valnými 

hromadami a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech svazku obcí, pokud 

nejde o věci stanovami svazku obcí svěřené do působnosti valné hromady. 

 

2. Předseda rady jedná jménem svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. V době jeho 

nepřítomnosti tuto činnost vykonává zastupující místopředseda. Podepisování za svazek 

obcí se děje tak, že k uvedenému jménu a sídlu svazku obcí připojí svůj podpis předseda 

rady a v době jeho nepřítomnosti místopředseda rady. 

 

3. Rada zabezpečuje řádné vedení účetnictví svazku obcí. Rada zabezpečí zveřejnění návrhu 

rozpočtu a závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok nejméně 15 dnů před projednáváním 

na valné hromadě, aby se k němu občané obcí, které jsou členy svazku, mohli vyjádřit. 

Rada předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku, kterou zasílá členům 

svazku obcí nejméně 15 dní před konáním valné hromady. 

 

5. Rada schvaluje rozpočtové úpravy v rozpočtu svazku obcí. 

 

6. Rada předkládá valné hromadě způsob rozdělení zisku nebo návrh způsobu úhrady, 

případné ztráty svazku obcí. 

 

7. Rada předkládá valné hromadě nejméně 1x za rok zprávu o činnosti svazku obcí a o stavu 

jeho majetku. 

 

8. Rada má pět členů. Předsedu a místopředsedu rady volí a odvolává valná hromada. 
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9. Rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů rady. 

 

10. Rada je za svou činnost odpovědná valné hromadě. Ve své činnosti se řídí obecně 

závaznými právními předpisy a zásadami schválenými valnou hromadou. 

 

11. Radu svolává předseda podle potřeb zpravidla čtvrtletně, nejméně však 1x ročně. O 

průběhu zasedání rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou rady. 

Každý člen rady má právo na uvedení jeho odlišného názoru na projednávanou věc. Tyto 

zápisy se archivují. 

 

Čl. XII. 

Kontrolní komise 

 

1. Kontrolní komise je tří členná a je volena valnou hromadou. 

 

2. Kontrolní komise minimálně jedenkrát za rok provádí inventuru majetku a hospodaření 

svazku obcí. Kontrolní komise na zasedání svazku obcí podává zprávu o plnění usnesení 

valné hromady za uplynulý kalendářní rok 

 

 

Čl. XIII. 

Tajemník 

 

1. Tajemník je zaměstnancem svazku obcí. 

 

2. Tajemníka svazku obcí navrhuje Rada svazku předsedovi Rady, který vůči tajemníkovi 

svazku obcí zastává funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. 

 

3. Do působnosti tajemníka patří zejména: 

a) příprava podkladů a účast na schůzích orgánů svazku obcí bez hlasovacího práva, 

b) příprava podkladů pro jednání v orgánech obcí, 

c) zajištění administrativní činnosti a funkčního zázemí svazku, 

d) plní funkci vedoucího zaměstnance svazku, který zajišťuje realizaci svěřených úkolů a 

běžný chod svazku, 

e) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči 

zaměstnancům svazku, 

f) zajištění záležitostí, které nejsou v kompetenci předsedy, místopředsedy, Rady nebo 

Valné hromady, 

g) plní další úkoly svěřené mu orgány svazku obcí. 

 

 

Čl. XIV. 

Zrušení a zánik svazku obcí 
 

1. Svazek obcí se zrušuje: 

-     dohodou, 

- rozhodnutím valné hromady o splynutí, sloučení, rozdělení nebo jiném zrušení svazku 

obcí. Svazek obcí se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, není-li uveden, 

pak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato. 
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2. Svazek obcí zaniká výmazem z registrace. Zániku svazku obcí předchází jeho zrušení a 

likvidace, pokud jmění svazku obcí nepřechází na právního nástupce. 

 

3. Nepřejde-li majetek svazku obcí na právního nástupce, provede se jeho likvidace. 

Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy svazku obcí v poměru jimi zaplacených 

členských příspěvků za celou dobu členství ve svazku obcí. Toto rozdělení podléhá 

schválení nadpoloviční většiny hlasů všech členů svazku obcí. Stejné podmínky 

vypořádání platí i pro vystoupivšího nebo vyloučeného člena svazku obcí. Stejné 

podmínky vypořádání platí i pro vystoupivšího nebo vyloučeného člena svazku obcí a 

člena, jehož účast zanikla ve svazku obcí z jiných důvodů za trvání svazku obcí. 

 

 

Čl. XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Těmito stanovami se mění Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Valašskomeziříčsko – Kelečsko ze dne 8.10.2014. 

 

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení zakladateli. Účinnosti nabývají 

dnem zápisu svazku obcí do registru svazků obcí. 

 

3. Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze na základě schválení třípětinovou 

většinou všech členů valné hromady. 

 

 

 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 18. 10. 2017 
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Členové svazku obcí – jména osob, zatupujících obce při podpisu těchto stanov: 

 

Obec Branky 

zastoupená starostou 

Mgr. Františkem Svobodou 

 

 

 

Obec Choryně 

zastoupená starostou  

Pavlem Kývalou 

 

 

 

 

Obec Jarcová 

zastoupená starostou 

Ing. Ivo Veselým 

 

 

 

 

Město Kelč 

zastoupené starostou 

Ing. Karlem Davidem 

 

 

 

 

Obec Kladruby 

zastoupená starostou 

Milošem Konečným 

 

 

 

 

Obec Krhová 

zastoupená starostkou 

Ing. Kateřinou Halaštovou 

 

 

 

 

 

Obec Kunovice 

zastoupená starostou 

Ing. Josefem Hašou 
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Obec Lešná 

zastoupená starostou 

Ing. arch. Jaromírem Zavadilem 

 

 

 

 

Obec Loučka 

zastoupená starostkou 

Ing. Libuší Paloušovou 

 

 

 

 

Obec Mikulůvka 

zastoupená starostou 

Ing. Zdeňkem Markem 

 

 

 

 

Obec Oznice 

zastoupená starostou 

Martinem Geržou 

 

 

 

 

Obec Podolí 

zastoupená starostou 

Vladimírem Vašíčkem 

 

 

 

 

Obec Police 

zastoupená starostou 

Karlem Hlavicou 

 

 

 

 

 

Obec Poličná 

zastoupená starostou 

Vladimírem Místeckým 
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Obec Střítež nad Bečvou 

zastoupená starostou 

Ing. Martinem Benešem 

 

 

 

 

Město Valašské Meziříčí 

zastoupeno starostou 

Bc. Robertem Stržínkem 

 

Město Valašské Meziříčí 

zastoupeno místostarostou 

Ing. Josefem Vrátníkem 

 

 

 

 

Obec Velká Lhota 

zastoupená starostkou 

Mgr. Jarmilou Melichaříkovou 

 

 

 

 

Obec Zašová 

zastoupená starostou 

Bc. Jiljím Kubrickým 

 

 

 

 

 

 

 

 


