§TÁNOvY

§tlruření ohcí povodi Marávky
ť:lánek I.
Z,ákladní ustan*veni

t,

2.
3.
4.
5.
6.

jen §druŽenÍ},
§družení obci povodí M*rávky je dobrtrvr' lnýrrr sva:*.ern *b,;Í (dále
(obecní
Právní postavení §družrlní je- ňpravenO r.llk(}nem č, 1?8/2000 Sb,, o obcích
ďízsní).
usiluje n
§<iruř_ení má zejnténa ko*rtli,rračrría pornclní firnkce a prárvomr]ce. SdruŽe$i
všestranny rozvoj obcí p*vcrrií Mtliávtty, na bázi vzájernně výhodné a nťzištnÉ
spolupráce členů§druž*ní,
iirrnosti §družení zjrstávají nedotkni:ty půscrbn*st, píavomoc a r:dpovědnclst
přísltršných správnich orgánů,
blenstvim ve §druže,ri sá eaktádá s*učasnččlenstvíve sdruženi Region BeskYdY.
členy §družení.isou r:bco, jejic}iž náeev a síc]lo jsort uvedeny v přiioze Č. 1, l,terá tvoři
nedílnou součást těchto st&nolr,

Článck II.
Název a sidltl §druření
Nazev §družení rni:
,"§druž*ní obci povcrdí Morávky'§idlenr §drrržsní je;
Dclhrá 230, 739 5i Dobrít

Článsk III.
řřed mět čin nosti sdružen í

1.

?.

3.
4.
5.
6.
1.

rozl'ojc
Sp*lupráce a koeirdirrace ťrir*lri v cli:lasti krrltrrry. haspodáŤstr'Í n sociáIníiro
čienských *bci.
ijsili o zlepšováni životníhoprrlstřecli a prtr}:lÉmťr s 1ím souvis*jícich,
Podpora rozvoje turistiky a cestovnihrr ruťhu,
Foáování spol*§néh* postupu pfi achrarrč ir pr6v$7,§vání sp*lečných ájmů,
Ko*rdinace vlT ržíváníilahraničníponraci.
(živetrní
§polupráce a porncť v případii nepřerividaných mimořádný,ch události
pohromy, přirodni kataslroťy, travárie)irodporá a galanc§ prcgramů vzd§lávirní samrlsprávný*h orgánťr.

vznik

l.
2,

Článek tY.
p xánik členství

n*
čien*m §druž*ní rrir}že být pouzť uhec ]ežícívpov*tJí n*bo na tocich n*vazu,iicÍch
tak řeky Morávky,
Podmín}rtu PndánÍ
či*n*tu; ve §družení vzniká rra rákladč písemné přihlá§ky za člena.
§družení ve
přihlášky je razhcldrrutí ue§tupitelslva u*t **;i*í ie ohce o členstvív tómt*
ďizení),
smyslu přistušných u§ten.ve;i zákona č, 12sl20fy] §b., o obcích {*becni
i

n

o přijetí uchazeče o členstvílo;*rocluje

J.

sněrn starastů §druž*rrí"

4.
čl:n§kého přispěvku určuje sněm starCIstů
§rlružení.
}/iši
5. Jednotliví Členovémohclu ze
SdruŽení l,1,srorrpit a to k 3 l. l2. ka}endářní}to
roku, Jsjic}r
č*le n ske příspěvky a
potiíl pr*paclaii ve prospcc}l šdružení,
rul^:lk?
6. Clenství vc SdruŽenÍ mŮŽe "y
bl't *onďenn ,"ryloučením člcna pro neplnění pirvinností.
n*
náwh kteréhoko}iv

ČIena §dru*ení.

() vyhučeníčiena r*r.}rodrrj*

snčrn staroslů
§druž.eni. Cienský příspěv*k ryloučen*h*
!l*nu a 3*rrn *4etk*r,ý podil prnpacJá ve
prospěch §d::túeni.
Článek y.
I}ráya a povinnosti členů

"

l

_
2.

Každý člen §družení má právo:

a)

účastnitse sněmu srarostů s hlasern rozh*duiícín:
b) volit a tlft volen do orgánťr Sdružení
:} l)nrživat spo}ečný majót*k a rnříz*ní Sdruženi
Každý člen je povinen;
a) naPomáhat mkuteČňováni vl,týčených cilů a úkolů§druzení
tak, ja}r jsou vymezen1
v článku íIt" §tanov
b) respektovat rrrzhoclnutí orglinů scirrrženi a přispívat k jeiich
c) aktivně se Podílet na Práci §clružení. účrtirniise r*iJedír,iíspirrění
strčmu §tarůstů a práce
v jiných orgánech §druž,ení
d) odvádět řádně,ve §tan*venych ternrjnech rr rxši člensképřispěvky
e) chránit dobré jmóno §c]ružení

ČIántk Ví.

l,
2,

Orgárry §družení"isou:

ůrgán1,, §druření

a} §něm starostů
b) Revizní kamise

organy sdrufuní jsou kolektivni a kažclý člen nrá jeden hlas"

ČHnck Vtt.

§nčrn starostii

l]

§n|m surostŮ je.nejvy§šim urgánenr, §<lrrržení a je tv*řen §taíůšty"
nebo jimi
zplnornocněnými zistupci. Do jehó působntrsti pntři;
a) schvalor,,arri stanov a jejich zmčn
b} projednání zprávy revizní karnisc
c) volba a odvolání předsedy, mistopřerlsedl,ir revizrtí komis*
d) pŤiiinrá*i padaných rezignaci na i,,,olgnó 1bnkee
e) schválerrí rozpočtu §druř.ení
í) schr,álení lýše čl*rrský.ch příspěvků
g) rozhailovánf o hospoclařeni s majetkern Srlružení
h} sc}rvaloviiní jedna*í*h * vnicbníóh ř.árlů *rgárrťr iidružení
i) rozhodnuti o zru§ení §clružení
j} rozhodování o ilalšich záležirosreth, kterrl si sněm §teřO§tů lyirradí
ki Projednání výsl*dkŮ Pře;*un:u hospoclaření a schr,álení ravčrečn*haúčtrrSrlružení
u přijímání ncrvých členůa schvalování vykruč*níčlerrů§druženi

2)

§nčnr starostů je svoláván předs*d<ru sdruženíz-pravidla
za čtrntietíka]endiřrrílro roku.

ix měsíčnč,n*jrnénč však 1x

3) O termínu konání, nis{u a

pořadu .iednáni musí byt čl*novéSdruženíuvědomeni
písenurou pozviinkcu, a trl nejméně 1() rlnů předenr,
4) §něm starostů je schapen se piatně usnášet, je-li na .jednání přítcrmna nadpainvični
vět§ina v§ech čIenů§družpni, I_jsnesení s* přijímá většinou hlasů všech čienťr§druženis výjimkorr bodu a) a 1), kde je k* schváleni potřeba 2/3 vět§ina členůSdružení.
5} Jednání sněmu starostů zpravidla řídípředseda §družení,

Článek VrII.
Revizní komise

1} Kontrola §družení jednotlivýrri členy §družení je pravádéna prostřednictvirn revizní
k*rnise, Revizni komise jď;* kontrcllrrf crgán §družení plrrí tY* úknly:
a} konlrolu zákonnostičinnosti sněn:u starostů §družení

b)

ci

kontrolu dodržováni eákonů a §till]c}v v celk*vé činnosti Sdružení
kcintrolu hospodaření s nrajetken' §družení a s jeho finančnimi prostředky,
vypraccrvání ročnízprár,y o výsledku hospodaření Sdruženíza upl.vnulý finanční

rok
provádění kontrolní čirrnosti
?) Revizní komise se skládá r.e tři členťrvolených sněmenr starclstů na dobu clvorj lt:t, ze
svého stř*du vo]í revizníkomise předsr:du.
3) Revizní komise je usnášenischopna" _ie-}i na jednání přítonrna nadpoiovičnívětšina
r.šech členůkomise, {.}snesení se přijinrá prosttlu vět§inorr hjasů, při r*wosli hlasů
rcláorlu.ie hlas předsedy"
tí} Funkce člena revizni komise je neslučitclná s vykcrnávánírn jakékoliv funkce vr:
Sdruženi.

d)

Článek IX.
Majetck členů§družení, který vklátiají do §družení, zdroje příjmů§družení a
z*vazky

l}
?)

Členovésdruženi nevklácl*jl ž*itný svůj nrajetek do $druženi"

Mezi zdroje příjmů§družení prrlři:
a) přispěvky jednotlirlfch členťl§družení

b}

3}

podpůrnó prostředky a rl*ry
c) vlastní hosp<ldářská čirrnost
Postup při hospodaí,eiiís rnilielkerrr §rjružeirí a vlastní hospodářskou činn*si uprarr"rje
zákon č. 25ů/2000 §b., o ro;rpmčt*vých pravidlech územnich razp*čtů,§inančni
hospodaření se řídi schválenýrrr rozpočtenr,
ČtťrnekX.

}lospad* řen í §§d ružen í

1) Zisk určený krozdělení

2)
3)

sg rozdčlímer"i všechny členy §drr.ržerrí pod}e p*čtu oblr'atel
jedneltlivých členůk 31. 12, r*kti, z-a ktery" sc zisk ror.dčlqie.
Všicirni členové§druženi s§ poclílc,iíť}a ťrluadčfiráty poelle pcrčtir obyvatei
jedrrotiivých členůk 31 . t?. roku" z"a který se z;tráta uhr;uuje,
§drrržení se nernůže zavazov&t ,*1rnr,ýnr způsobem, krerým try c{ašlr: ke arátČ
v hospodařeni.

{]lírnck XI.
z*nik §rlruženi

1} O zruŠení§druŽení rozhoriuje snčrn staros{ů,
a ť* nailp*ltrviční věršin*Ll všech čle nů
§družení,

2} V připadě zrušení§eiružení jnr*nu.le snům starostů
likviclát*ra
likvidace. i-ikvidačnízůsiat*k se ruzdčlínte;zi či*ny §d;uženi k prrrvedení
§družení v pclmčrr-t
odpovídajícímu
jeiich či*nských příspčvkúz.aplac*ných za clobu
j*jich
tryáni

"_l,ýši
členstvír,e Sdružení,

Článek X}}.

zár,č rečnó ust:rnoven í

]}
ly'u slů"n*\Ť byly
2) Změna

schváleny sněnren: stor*slů dne l8. l?, ]9?8

§t§Jlov byia schváleira sněrnenr starostů d*e 3ť]. 1
1.

?00l.

liř*dsccla §driržení

Dgdatek č. t
§tanov §clružení obcí povodi il{orávkv
§tanrrvy §druženi r:buí povodí
§,ícrrál,k,v se ntórlí takto;

V člárrku VI. Orgány §rlruáení
se drrp{ňuie hrrtl 3. který. znl
oprdvn§n jtdnat předsedrr ntho jehrl
,,.Imcinenr sdruženíje
v
ncprritomnosti mísťrrpředseda.u'

Dcdatek č" l stanor, §ejružerrí
obci povtlclí §,í*rúr,,kv byi schválcn
snčm*n siar*stLt

25. 4. 200j.

dnt:

. :"§ stUý.:rpat t}Eci
iť{jb/ť:í8§
e{ůeÁVř{v
l

sv :;irjierrt

l, řr,:brei

{1, :} ^ | ),,,.-yo ,!}l1

1čí,'r|-,!)i47ji,)1

fuíarlg Níališor.á
;tť*dsedkynč.§OPVí

Dodatek č.2
§tanov §družení abcí pavodí Morávky

§tanovy §družení obcí povadí Morávky se mění taktol

V Článku Vl|. bcdu 1se mění pínm*no s}, které nové rní,,schválení rorpočtu Sdruženíajeho rměn"'

t se mění pf*meno k}, které nově rní,, §rojednánivýsledků přeakumu
hospodařenía schválení rlč*tníz;*věrky a závěrečného účtuSdružení"

V Článku \lll. badu

Mění se příloha č. 1 Stanov §družEní obci povodí Morávky takto;

0bec Dobrá. Dobrá ž3S, 739 51
Obec Dobratice" Dobratice 4§, 739 5}
Obec Krásná, Krásn* ?87, 739 04
Obec Morávka, Morávka 125, 739

CI4

obec NižníLhoty, Niiní Lhoty 71,739 51
obec ltlošcvice, Nošovice 58,739

5].

Sbcc Pražrno, Pražms 95, 739 04
§bec Raškavice, Raškovice 207, 739

CI4

Obec Vajkavice, Vojkovice S8, 739 51

obec Vy§ní Lhoty, VyšníLhoty 244, 739 51

Dodatek Č. ? §iangv §druŽení obcí povodi Moriivky byl schválen sněmern §taro§tů dne 14,6,?013.

§**:É;

lng. Dana Ncvákgvá

Předsedkyně 50PM

-s§§$jlť&ffř,i"
739 5L Dobrá 230
Ičo,68l57631

