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Stanovy
zájmového sdružení právnických osob
Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka
(„VSOR“)
Změna č. 4
Stanovy zájmového sdružení právnických osob Vodohospodářského sdružení obcí
Rakovnicka (dále „VSOR“ nebo „sdružení“) založeného dle § 20 f a násl. zák. č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) ve smyslu ust. §54 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, (dále jen „zákon o obcích) a zakladatelskou
smlouvou ze dne 30.6.1994 a registrovaného Okresním úřadem Rakovník dne 29.7. 1994.
Změny stanov:
Změna č. 1 k datu
Změna č. 2 k datu
Změna č. 3 k datu
Změna č. 4 k datu

4.10.1995 (úplně znění)
16.7.1997 (úplně znění)
10.12.2001 (úplně znění)
……………… (úplné znění)
ČLÁNEK PRVNÍ

1. 1.

Název a sídlo, IČ a DIČ sdružení
Název: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
Sídlo: Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník
IČ: 47 01 95 49
DIČ: CZ 47 01 95 49
ČLÁNEK DRUHÝ

2. 1.

3. 1.

3. 2.

Členové sdružení
Seznam členů VSOR je veden na samostatné listině, která je nedílnou součástí těchto
stanov jako příloha č. 1.
ČLÁNEK TŘETÍ
Účel a předmět činnosti sdružení
VSOR je zájmové sdružení právnických osob dle ust. §20 f a následující občanského
zákoníku k plnění úkolů a povinností vyplývajících ze zákona o obcích v oblasti
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.
VSOR je založen za účelem:
jednotné správy a řízení vodovodů, kanalizací a vodohospodářských zařízení
podpory vzájemné spolupráce a pomoci na úseku zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod
prosazování racionálního hospodaření se zdroji pitné vody a jejich ochrany
jednotné ekologické politiky v území a výstavby vodovodů a kanalizací
koordinovaným postupem všech členů sdružení
sdružování finančních a dalších prostředků a koordinovaného postupu
při získávání dotací a subvencí pro rozvoj vodohospodářských zařízení
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3. 3.

stanovení společné a jednotné věcně usměrňované ceny vodného a stočného
na principu solidarity všech členů sdružení.
VSOR není založeno za účelem podnikání. Veškeré výnosy plynoucí z činnosti ukládá
VSOR do rozšíření a obnovy spravovaného vodohospodářského majetku a zkvalitnění
svého poslání.
ČLÁNEK ČTVRTÝ

4. 1.
4. 2.
4. 3.

4. 4.

5. 1.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Práva a povinnosti členů VSOR
Členy VSOR mohou být města, městyse, obce a jiné právnické osoby, které se ztotožní
s účelem a cíli sdružení.
Do VSOR mohou přistupovat další členové na základě schválení valné hromady
a jejich práva a povinnosti jsou totožné s právy a povinnostmi zakládajících členů.
Členové VSOR mají právo být voleni do všech orgánů sdružení. Mají právo být
informováni o činnosti VSOR, právo předkládat návrhy k činnosti VSOR a vyslovovat
se ke všem otázkám činnosti a podílet se na výsledcích činnosti sdružení.
Povinností členů je podílet se na činnosti VSOR v rozsahu a v době schválené
sdružením.
ČLÁNEK PÁTÝ
Orgány VSOR
Valná hromada
Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří zástupci všech členů
sdružení. Zasedání valné hromady se koná nejméně 1x ročně.
Každý člen sdružení pověřuje pro jednání valné hromady jednoho zástupce.
Valná hromada volí ze svých členů představenstvo VSOR, schvaluje počet členů
představenstva a pravidla pro jeho činnost.
Valná hromada volí ze svých členů revizní komisi, jejíž povinností je dohlížet
na hospodářskou činnost sdružení a stanoví pravidla pro její činnost.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VSOR
s právem hlasovacím. Způsob rozhodování valné hromady vychází z principu, že každý
člen sdružení, který vložil svůj majetek do sdružení nebo postoupil práva
k hospodaření se svým majetkem, má jeden hlas. Je-li členem sdružení město, městys
nebo obec, připadá tomuto členovi na každých ukončených 1000 obyvatel nad hranici
3000 obyvatel obce další hlas. Stanovení počtu obyvatel v obci vychází z oficiálních
údajů Českého statistického úřadu k 1.1. roku, ve kterém probíhá zasedání valné
hromady.
Členové, kteří nemají do sdružení vložen svůj majetek a nemají ani ve prospěch
sdružení postoupena práva k hospodaření s jejich majetkem, se účastní zasedání
valné hromady s hlasem poradním.
Za členy představenstva i revizní komise nemohou být zvoleni zástupci členů sdružení
mající poradní hlas.
Zasedání valné hromady svolává představenstvo.
Valná hromada musí být svolána ve lhůtě 30-ti dnů v případě, kdy:
a) o svolání požádá nejméně pět členů sdružení s právem hlasovacím
b) bude-li sdružení déle než 30 dní v platební neschopnosti
c) požádá-li o svolání valné hromady provozovatel majetku sdružení

STANOVY sdružení VSOR - úplné znění 2013

Str. 3/7

Členové sdružení obdrží za všech okolností pozvánku na zasedání valné hromady
nejpozději sedm kalendářních dní před termínem zasedání valné hromady.
8. Působnost valné hromady:
a) schvalování stanov sdružení a jejich změn
b) volba a odvolání členů představenstva a revizní komise
c) schvalování rozpočtu, roční účetní uzávěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku
d) rozhodnutí o zrušení VSOR
e) zřizování a tvorba fondů
f) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení jmění
g) schválení objemu investic v následujícím roce
h) schválení smlouvy o provozu majetku sdružení
i) přijímání nových členů sdružení
j) vyloučení členů sdružení
k) stanovení výše ceny vodného a stočného pro příslušný kalendářní rok
5. 2. Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, jedná jeho jménem a řídí
činnost sdružení v období mezi valnými hromadami.
2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
představenstva.
3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Zasedání
představenstva svolává předseda sdružení. Členové představenstva obdrží
pozvánku na zasedání nejpozději sedm kalendářních dní před termínem zasedání
představenstva.
4. Představenstvo se schází nejméně čtyřikrát za rok.
5. Rozhodnutí představenstva je platné po schválení nadpoloviční většinou
přítomných členů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
6. Představenstvo svolává valnou hromadu.
7. Působnost představenstva:
a) zodpovědnost za vedení účetnictví sdružení
b) stanovení počtu zaměstnanců sdružení a plnění zaměstnavatelských povinností
c) výkon dalších práv a povinností daných právními předpisy
5. 3. Předseda
1. Předseda představenstva vykonává běžnou činnost sdružení mezi zasedáními
představenstva.
2. Plní další úkoly v rozsahu kompetencí svěřených mu rozhodnutím
představenstva.
5. 4. Místopředseda
1. Zastupuje předsedu sdružení v době jeho nepřítomnosti.
2. Plní další úkoly v rozsahu kompetencí svěřených mu rozhodnutím
představenstva.
5. 5. Revizní komise
1. Revizní komise je tříčlenná. Ze svých členů volí předsedu.
2. Působnost revizní komise:
a) nahlížet do dokladů a záznamů sdružení
b) kontrolovat vedení účetních dokladů

STANOVY sdružení VSOR - úplné znění 2013

Str. 4/7

c) přezkoumávat roční účetní uzávěrku a předkládat valné hromadě své
stanovisko
d) předkládat valné hromadě výsledky své činnosti
5. 6.

Jednání orgánů VSOR se řídí Jednacím řádem schváleným valnou hromadou sdružení.
ČLÁNEK ŠESTÝ

6. 1.

6. 2.

6. 3.
6. 4.

7. 1.
7. 2.

7. 3.

Majetek sdružení, podíly (vklady členů), zásady hospodaření
Majetek sdružení tvoří hmotný majetek, nehmotný majetek a finanční prostředky.
Sdružení hospodaří s tímto majetkem jako vlastník. Obchodní závazkové vztahy a jiné
vztahy s hospodařením související se řídí Obchodním zákoníkem.
Majetek sdružení je tvořen zejména:
a) společným nedělitelným regionálním majetkem vybudovaným a pořízeným
z prostředků sdružení
b) společným nedělitelným regionálním majetkem vybudovaným a pořízeným
z prostředků členů sdružení, který provozně souvisí s majetkem ostatních členů
sdružení
c) majetkem vloženým do sdružení členy sdružení, který slouží potřebám
jednotlivých členů sdružení.
Majetek jednotlivých členů může být sdružení svěřen následujícími způsoby:
a) Majetkovým vkladem přímo do společného majetku sdružení.
Sdružení převzetím majetku od svých členů přebírá veškerou odpovědnost
za provozování, evidenci hmotného a nehmotného majetku, zpracování účetního,
daňového a statistického výkaznictví, vedení účetnictví v souladu s platnými právními
předpisy
b) Postoupením práva hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem člena
sdružení související s předmětem činnosti sdružení (pozn. tento majetek zůstává ve
vlastnictví člena sdružení). Sdružení přijetím práva hospodaření přebírá veškerou
odpovědnost za provozování a evidenci hmotného a nehmotného majetku.
Členové ručí za závazky ve výši svých majetkových vkladů.
Majetek vložený členem sdružení nelze bez souhlasu vkladatele převést na třetí
osobu nebo zatížit formou zástavy.
ČLÁNEK SEDMÝ
Rozpočet a finanční plán
Valná hromada každoročně schvaluje rozpočet a finanční plán sdružení. Podle
potřeby schvaluje rozpočtové a finanční záměry na delší časová období.
Příjmy sdružení jsou zejména:
a) výnosy z nájemní smlouvy s provozní organizací
b) účelové subvence a dotace
c) půjčky
d) sdružené prostředky
e) výnosy z podnikatelské činnosti
Výdaje sdružení jsou zejména:
a) osobní náklady na činnost sdružení
b) provozní náklady
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c) investiční a související výdaje (např. studie, expertízy, předprojektová a projektová
příprava).
ČLÁNEK OSMÝ
8. 1.
8. 2.

8. 3.
8. 4.

8. 5.

8. 6.
8. 7.

Vystoupení člena ze sdružení
Každý člen může ze sdružení vystoupit a to vždy k 31.12. příslušného kalendářního
roku.
Své rozhodnutí o vystoupení musí člen sdružení oznámit nejpozději devět měsíců
před datem vystoupení, tedy nejpozději do 30.3. příslušného kalendářního roku,
na jehož konci člen hodlá své členství ukončit.
Majetkové vypořádání odstupujícího člena je provedeno ke dni ukončení členství.
Vystupující člen přebírá od sdružení svůj vložený majetek a postoupená práva ke dni
ukončení členství. Ke stejnému dni přebírá i veškerá práva a povinnosti vyplývající
z tohoto majetku.
Hmotný a nehmotný majetek, který byl vybudován nebo pořízen v době členství ve
sdružení nebo byl částečně realizován a do něhož již byly vloženy finanční prostředky
sdružení, podléhá finančnímu vypořádání. Nedojde-li k jiné dohodě, uhradí člen
sdružení cenu takto pořízeného majetku ve výši jeho účetní hodnoty v době
vystoupení ze sdružení, sníženou o případný podíl člena sdružení.
V případě, že náklady na pořízení majetku byly hrazeny z úvěru (návratné půjčky),
uhradí vystupující člen příslušný podíl nákladů včetně úroků z úvěru stanovených ke
dni podpisu smlouvy o úvěru.
Člen vystupující ze sdružení musí vyčíslený podíl finančních prostředků dle vypořádání
uhradit sdružení ke dni vystoupení, pokud se člen a sdružení nedohodnou jinak.
Na majetek vystupujícího člena, který má charakter provozně souvisejícího majetku
dle odstavce 6.2. těchto stanov, musí být před vystoupením uzavřena písemná
dohoda dle ust. §8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
v platném znění.
ČLÁNEK DEVÁTÝ

9. 1.
9. 2.
9. 3.

10. 1.
10. 2.

Vyloučení člena sdružení
Neplní-li člen sdružení své povinnosti, lze jej vyloučit po předchozím písemném
upozornění představenstvem.
Návrh na vyloučení člena předkládá představenstvo sdružení, o vyloučení rozhoduje
valná hromada.
V případě vyloučení člena sdružení se při vypořádání majetku postupuje obdobně dle
článku osmého odst. 8.3. – 8.7. těchto stanov.

ČLÁNEK DESÁTÝ
Zánik sdružení
K zániku sdružení může dojít na základě dohody všech členů nebo likvidací.
V případě zániku sdružení dohodou všech členů se majetek i závazky sdružení
vypořádají podle poměru vloženého majetku a finančních prostředků.
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10. 3.

11. 1.

Zaniká-li sdružení likvidací, provede se majetkové vypořádání mezi členy rovněž podle
poměru vloženého majetku a finančních prostředků. Majetkovému vypořádání členů
však musí předcházet uspokojení nároků státu a ostatních věřitelů.
ČLÁNEK JEDENÁCTÝ
Platnost a účinnost stanov
Stanovy a jejich případné změny a doplňky nabývají platnosti a účinnosti dnem přijetí
usnesení valné hromady o jejich schválení.
ČLÁNEK DVANÁCTÝ

12. 1.
12. 2.

Závěrečná ustanovení
Při zániku člena sdružení přecházejí práva a závazky vyplývající z těchto stanov
na právního nástupce člena.
Každý ze členů sdružení obdrží jedno vyhotovení těchto stanov, které má platnost
originálu.

Příloha stanov:
1. Seznam členů
Schváleno valnou hromadou VSOR
v Rakovníku dne ………….
……………………………………………………………………….
Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
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