STA|{oVY
svazku obcí - sdruženíměst a obcí Bukovská voda.
§1
Název a sídlo členůsvazku obcí

Čl.ny svazku obcí jsou následující města
Obec Bečice, se sídlenr Bečice 21,375

a obce:

0l Týn

nad Vltavou, IČ: 00581l78,

Obec Bošilec, se sídlern Bošilec 24,373 65 Dolní Bukovsko, IČ: 00581194,
Obec Dírná, se sídlem Dírná 38, 39l 27 Dírná,IČ:00252166,
Obec Dobšice, se sídlem Dobšice 5,375

0l Týn

rrad

Městys Dolrrí Bukovsko, se sídlenr nám. Jirásk ovo

Vltavou, IČ:00581241,

67

,373 65 Dolrrí Bttkovsko, IČ:00244791,

Obec Doňov, se sídlem Doňov, 378 21 Kardašova Řečice, IČ:00476722,
Obec Dralrotěšice, se sídlern Dralrotěšic e 36,373

4l Hluboká

rrad

Vltavolr, IČ: 00581267.

Obec Drahov, se sídlem Dralrov 15,39l 81 Veselí rrad Lužnicí,IČ:00512583,
Obec Dynín, se sídlem Dynín 48,373 64 Dynin,IČ: 00244864,
Obec Horní Kněžeklady, se sídlem Horní Kněžeklady 25,375 01 Týn nad Vltavolr, IČ: 00581330,
Město Jindřichťrv Hradec, se sídlem Klášterská 135,377 22 Jindřichťtv Hradec, IČ:00246875,

Město Kardašova Řečice, se sídlern nám. Jaromíra Hrubého 64,378 21 Kardašova Řečice, lČ:
00246905,
Obec Moclrá Hůrka, se sídlem Modrá Hůrka 16,375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 00581763,
Obec Neplachov, se sídlem Neplachov 47,373 65 Dolní Bukovsko, IČ:0058180l,
Obec Pleše, se sídlem Pleše 85, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 00512702,

Městys Ševětín,se sídlem náměstí ŠimorraLomnického2,373 63 Ševětín,IČ: 00245500,
Město Týn nad Vltavou, se sídlem náměstí Míru 2, 375 Or T'ýn nad Vltavou, IČ: 00245585,
Obec Újezdec, se sídlem Újezdec 40,378 21 Kardašova Řečice, IČ:005 12]45,
Obec Val, se sídlem Yal67,391 81 Veselí nad Lužnicí,IČ:00667226,
Město Veselí nad Lužnicí,se sídlem nánrěstí T. G. Masaryka26,39l
0025308 l,

8l Veselí nad Lužrricí,IČ:

Obec Višňová, se sídlem Višňová 45,378 21 Kardašova Řečice, IČ: 00512753,
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Obec Vitírr, se sídletrr Vitírr 75, 373 63 Ševětín,IČ:00581925,
ObecZáh<,lří, se sídlern Záhoíi25,378 21 Kardašova Řečice, IČ:00512770,

Obec Zltrkov, se sídlem Zlukov 66,391

8l Veselí nad Lužnicí,IČ: 00667315,

Obec Žinrtttice, se sídlenr Žimutice 44,373 66 Žlmutice,IČ:00245763,

§2
Název, sídlo a identifikačníčíslosvazku obcí
2.1 Název: Sdružení měst a obcí Bukovská voda (zkráceně

SMO BV)

2.2 Sídlo: Dolní Bukovsko, ulice Týnská292, PSČ 373 65

2.3IČo: 650

50 541

§3
právní forma a doba trvání sMo

Bv

3.1 SMO BV.|e právnickou osobou založetrou na dobu neurčitott.
3.2 SMO BV bylo založeno svýrni člerry městy a obcemi - dne 5. 1 0. 1993 jako zďlmové sdružení
právnickýclr osob dle § 20f a násl. občanskéhozákorríku s původnímnázvem,,Sdružení měst a obcí
skupirrového vodovodu Dolní Bttkovsko". Dne 4. 3. 1999 rozlrodla valná hromada sdruženío
změně názvu na,,Sdružení měst a obcí Bukovská voda". Dnem ťrčinnostizákonač.12812000 Sb., o
obcích (obecní zŤízeni) a splněním podrnínek statrovených v §50 a 51 tohoto zákona se,,Sdružení
měst a obcí Bukovská voda" stalo dle § 1 51 , odst. 5 tohoto zákona svazkem obcí podle tohoto
zákona.

§4
úeet snno

nv

+.t ŘadnO spravovat majetek SMO BV tak, aby co nejlépe sloužil k výrobě a dodávkám pitné vody
pro obyvatelstvo a ostatní odběratele.
4.2 SMO BY zpozice vlastníka vodohospodářskélro zaYizení ovlivňuje v souladr.r s obecně platnými
předpisy tvorbu ceny vody pr'edané. Cenou vody předané se rozunrí cena účtovanáodběratelťrrn na
předávacích místech. SMO BV stanovttje cenu vody předané tak, aby byla jednotná pro všechny
odběratele.

§5
Předmět činnosti SMO BV
5.1 Předmětem činnosti SMO BV je zajištěnívýroby a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a
ostatní odběratele v zájmové oblasti. Zájmová oblast SMO BV je vymezena trasou skupinového
vodovodtt Týn nad Vltavou - Dolní Bukovsko - Pleše v souladu s platnými vodoprávními
rozhodnutími, plynoucími ze zákona o vodách (nakládání s vodami), včetně vyhlášerrých pásem
hygienické oclrrany.
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5.2 SMO BV nrťrževýše r-rvedené čirrr-rosti zajišt'ovat vlastnír-rri zarněstnanci či prostřednictvírn
jiných subjektťr, které.jsoLr k tomu podle zvláštrrílro předpisrr oprávněné a rnají potřebnou odbornott
zpťrsobilost,

§6
Orgány SMO BV, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování
6.1 Orgány SMO BV jsou:
a. valná hronrada
b. představenstvo
c. dozorčírada
d. ředitel SMo BV
6.2 Valná liromada

6.2.1Yalná hromada je nejvyššímorgánem SMO BV. Tvoří ji zástupci všech členských obcí SMO
RV.
6.2.2Do působnosti valné hromady náIežízejména:
a) schvalování změny a doplnění stallov

b) schvalování jednacího řádu valné hromady
c) rozhodování o přijetí novýclr členťrSMO

BV

a o vyloučerrí členůSMO

BV

d) volba a odvolání členůpředstavenstva a dozorčírady
e) rozhodování o prodeji, nákupu, či převodu nrajetku v hodnotě nad 3.000.000,-

f) rozhodování o koncepci investičnívýstavby

SMO BV

a

Kč

její aktualizaci

g) rozlrodování o slottčení,rozdělení a rnajetkové účastina činr-rosti jiných sr"rbjektů, či v
.|iných subjektech, rozhodnutí o zániku SMO BV
h) schvalování rozpočtu a závérečnéhoúčtu(ročníúčetnízávérky)

SMO BV

i) schvalování rrávrhu na rozdělení hospodářského výsledku či úhradu zíráty
.i) schvalovárrí odměn členťrpředstavenstva a

k) rozhodnutí o zrušetría likvidaci SMO

dozorčírady

BV

rozhodování o dalšíchotázkách sotrvisejících s činrrostíSMO BV, které si valnáhromada
výslovně k rozhodovárrí vyhradí
1)

m) rozhodování o úvěrových vztazich

SMO BV dle

č1. 8.2 stanov

n) schválení půjčkyčlenskéobci za úplatu při mimoř,ádrré situaci se zajištěním majetkem
obce

o) schválení pťrjčkyi nečlerrskéobci za úplattl v případě, že bude odebírat vodu

vodárerrské soustavy

SMO BV.
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z

p) rozlrodovat o výši, termínu a zpťrsobu úhrady členskýclr příspěvkťr
q) rozhodovat o útčastiSMO

BV

v jirrých

právnickýclr osobáclr

6.2.3 Valnort hromadu svolává představeristvo SMO BV pozvánkott na valnou hromadu, jež nTusí
být doručena členťtnr SMO BV alespori dvacet dnů před termínem konání valné l-rrornady s
uvedením návrlru jejího programll. Valná lrromada nrtrsí být svolána nejméně 1x v roce, zpravidla
tak, aby se řádná valná lrromada konala ve 4. rněsíci příslušnéhokalerrdářního roku. Valná lrromada
se koná v sídle SMO BV, pokud představenstvo SMO BV ner"rrčíjinak. Představenstvo můžesvolat
valnou lrromadu kdykoliv, pokud ie toho potřeba v zájmu činnosti SMO BV. Představenstvo je
povinno svolat valnolt hrotnadu neipozději do 60 drrťr od doručenípodnětu ke svolání valrré
hromady člerry majícími alespoň 20oÁ hlasů oprávrrěr.ých k hlasování za podminky, že tento podnět
br-rde obsalrovat uveder'í korrkrétního bodtr programll, který rná být na valné hromadě projednán.
6.2.4 Zasedání valné hromady řídípředseda představetrstva nebo jím pověřený člen představenstva.
Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li př,ítornni členovénrajícínadpoloviční počet hlasů
oprávněných k hlasování. Jestliže valná hromada není usnášeníschopná, jednání valné hromady se
nezahájí či ukončí.Představenstvo je povinno do dvaceti dnů svolat jednání náhradní valr-ré
lrromady. Pravidla pro svolárrí a rozhodovánííádnévalné hromady se použijíi pro náhradní valnou
hromadu, s tím rozdílem, že náhradní valná hromadaie usnášeníschopná vždy, bez ohledu na počet
přítomnýclr účastníkťra hlasů oprávněných k hlasování,
6.2.5 Kterýkoliv člerr SMO BV se nrťrženechat najednání valné hronrady zastupovat jiným čletrem,
fýzickotr nebo právnickou osobou. Zplnomocnění nrťržebýt vydárro na dobr"r určitou nebo neurčitot-t,
s podpiserrr statutárního zástupce člena na plné moci. Jedna osoba mťtže zastupovat libovolrrý počet
členťr.Zplnomocněný rná všechna práva a povinnosti zastupovanélro. Člen SMO BV se považuje za
přítomného, je-li zapsán přímo, nebo prostředrrictvím zplnomoctrěrrého zástupce v listině
přítornnýclr rra valné lrrornadě, která se pořiztrie při každévalné hromadé. Zápísem do listiny
přítomných na valné hromadě je provedena prezentace člena. Prezentace se začínápořizovat 15
minut před stanoveným začátkem valné hromady a dále se provádí po celou dobu konání valné
hromady. Opustí-li člen SMO BV jednání valné lrromady, zapisovatel zaznamenává tuto sktrtečnost
clo listiny přítomných.
6.2.6 Způsob rozhodování valné hrornady:
a)jednotliví členovéSMO BV mají následující počet hlasů:
Jindřichův Hradec. ....,.,,24
Týn nad Vltavou. . ......... 9
Veselí nad Lužnicí. .. . . . ..,...... ]
Kardašova Řečice. . ... ., ., 3

Dolní Btrkovsko. ...,..... 2

Ševětín.

.,.,, 2
b) ostatní členovéSMO BV mají po j e d n o m hlasu
.

6.2.7 Usnesení valné hromady je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpolovičnívětšina přítomnýcli
hlasťr, nestanoví-li tyto stanovy jirrak. Usnesení valné hromady ve věcech uvedených v bodě 6.2.2.
pod písmenem d), g), h) a 1) je přijato, pokud pro ně.| hlasuje alespoň 60% přítomných hlasů.
Usnesení valné hromady ve věcech uvedených v bodě 6.2.2, pod písmenem a) je přijato, pokrrd pro
něj hlastrje alespoň dvoutřetinová větširra všech hlasťr členských obcí.
6.2.8 Valná hromada probíhá a .ie řízena dle jednacího řádu, který na návrh představenstva valná
hromada schválí. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který ověřr_rií dva členovéSMO BV.
6.3 Představenstvo
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6.3.1 Představenstvo je statutárním orgánenr SMO BV a jeclná jeho jménem, Představenstvo rrTá pět
člerrů,kteří jsou voleni valnou hromadou. Členovépředstavenstva volí ze svélro středtr předsedu a
rnístopř,edsedu představenstva. .Iednání př,edstavenstva svolává aíidíjehopředseda, v případě jeho
nepřítomnosti rnístopř,edseda. Jedrrárrí představenstva je svolávárro písemnou pozvánkou nejr-rrér'ě
pět dnťr předern. Pozvánka rnusí obsahovat nrísto, čas a rrávrh programll jednárrí.
Člerrovépředstavenstva jsor-r voleni na dobu volebního období zastupitelstva obcí. Jejiclr činrrost ve
funkci končípředáním výkonu funkce nově zvoleným členůrnpředstavenstva ve llrťrtě do sto dr.ů po
volbách do obecrrích zastr_rpitelstev.
6.3.2 Členstvív představenstvu je rreslučitelnés člerrstvímv dozorčíradě SMO BV.

6.3.3 Představenstvo rozhoduje o všech záIežitostech SMO BV, pokud nejsotr vyhrazeny těmito
stanovami k rozhodnutí valné hromadě, nebo pokud je svýrn rozhodnutím nedeleguje na ředitele

SMo BV.

6.3.4 Představenstvo rozhoduje o prodeji, nákupu, či př,evodu rnajetkr"r v hodrrotě do 3.000.000,- Kč.
6.3.5 Představenstvo jnrenuje a odvolává ředitele SMO BV, dolrlížírra jeho činnost a statrovuje mu
pťrsobnost a mzdu.

6.3.6 Představenstvo je usnášeníschopné, byla-li .jeho schťrze řádrrě svolána a jednání se útčastní
nadpoloviční větširra jeho člerrťr.Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
členťrpředstavenstva.

je ř,editelem SMO BV pořizovárr zápis, který podepisuje
předsedající (zpravidla předseda přeclstavenstva SMO BV, je-li přítomen jednání) a ověřuje jeden
člerr představenstva (zpravidla místopředseda představenstva SMO BV).
6.3.7 O jedrráriích představenstva

63.8 Členovépředstavenstva jsou povinni vykorrávat svou firnkci s náležitou péčía zachovávat
mlčerrlivost ve všech věcech, jejichž zveřeirění by mohlo ohrozit zájmy SMO BV nebo způsobit
SMO BV škodrr.
6.3.9 Předseda a místopředseda představenstva a ředitel SMO BV jsou zapsárri do rejstříku svazku
obcí vedeného krajským úrřadem v Č, Budějovicích s oprávněn ím zavazovat SMO BV.

6.3.10 Bližšíútpravu právníclr vztahů mezi SMO BV a členem představenstva stanoví smlouva.
Členůmpředstavenstva SMO BV příslušíodměna za výkon furrkce. Př,edstavenstvo informuje o
těclrto uzavřerrých smlouvách dozorčíradu.
6.3.11 Člen představetrstva muže ze své funkce odstotrpit písemným prolrlášením představenstvu. V
takovérn případě končívýkon jeho funkce dnem doručerríprohlášení. Pokud člen představenstva
zemíe trebo se vzdá íunkce, můžepředstavenstvo, za předpokladu, že počet členůzvolených valnou
hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva do nejbližšíhozasedárrí
valné hromady. Klesrre-li počet členůpředstavenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, je
dozorčírada povinna svolat neprodleně valnou hromadu.
6.3.12 Představenstvo uzavírá s ředitelem SMO
SMO BV veškerou svou činnost.

BV

smlouvr,r, na je.iímž podkladě vykonává ředitel

6.3.13 Představenstvo SMO BV stanovuje na návrh ředitele počet pracovníků SMO BV,

6.4 Dozorčírada
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6.4.'l, Dozorčírada dohlížírra výkon působrrosti ředitele a představenstva

činnosti SMO BV.

SMO BV

a uskutečriovárrí

6.4.2 Dozorčírada má tři členy, kteří jsoLr voleni valnou hromadou. Člerrovédozorčírady volí ze
svélro středr"r předsedu dozorčírady.
6.4.3 Členovédozorčírady jsou voletri rrejdéle rra dobtt volebního období zasttrpitelstev obcí. Člerr
dozorčírady nesmí být zároveň člerrern představenstva. Výkon funkce člena dozorčírady korrčí
obdobně .iako výkon funkce členťrpředstavenstva. Pro jednání dozorčírady platí steiná pravidla
jako pro jednárrí představenstva.

6.4.4 Členovédozorčírady jsou oprávněni nahlížetdo všech dokladťr a záznami týkajícíchse
činnosti SMO BV. Dozorčírada kontroluje ročrríťrčetrríuzávěrku a návrh na rozdělerrí
hospodářského výsledku a k tomu předkládá valné hronradě své vyjádřerrí,
6.4.5 Dozorčírada má právo svolat valnou hronradu, jestliže to vyžadujízaJmy SMO BV a na valné
hromadě navrhnout potřebná opatřerrí. Při svolání valné hromady postuptrje analogicky jako
př,edstavenstvo.
6.4.6 Předseda dozorčírady nrá právo zúrčastnit se.iednárrí představenstva.

6.4.7 Člerrůmdozorčírady příslušíodměna za výkon funkce člena clozorčírady. Bližšíútpravu
právních vztahů mezi SMO BV a členem dozorčírady stanoví smlouva.
6.5 Ředitel SMO

BV

6.5.1 Ředitel SMO BV je jmenován a odvoláván představenstvem. Představenstvu plně odpovídá za
svoji čirrnost a o své činnosti rnu podává veškerérelevantní informace a podklady.

6.5.2 Ředitel zajišt'uje běžnéobchodní vedení činrrosti SMO BV, odpovídá za íádnévedení
účetnictví,evidenci majetku SMO BV a vykonává práva příslušejícízaměstnavateli.
6.5.3 Při své činnosti se ředitel řídípokyny představenstva a plní představenstvem uloženéúkoly.
Pravonroci a pťrsobnost ředitele, pokLrd nevyplývají z těchto stanov, stanoví představerrstvo přijeho
jmenování a můžeje kdykoliv rozšířit, omezit či jinak změnit.
6.5.4 Ředitel SMO BV rozhoduje o pověření pracovníků |unkcemi, které jsou mu přímo podřízeny.
6.5.5 Ředitel SMO BV se účastníjednání př,edstavenstva s hlasern poradním.
6.5.6 Ředitel SMO BV je oprávnětr k platrrémr-r uzavíráni smlttv a závazkt v mezích své pravomoci
a pťrsobnosti, stanovené mu představenstvem, v ostatních případech jen po předchozím schválení
představenstvem.

§7
Majetek SMO BV
7.1 SMO BV hospodaří s ma.jetkem, který ze svého vlastnílro majetku vložily či vložído svazklr
obcí jeho členskéobce a dále s majetkem, který získal svou vlastní činnostíod doby svého založení
d. od 5. 10. 1993,
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7.2 Majetek vložerrý obcí clo lrospodařerrí svazkrt obcí zťrstává ve vlastt,tictví obce, Orgárry svazku
obcí molror"r s takovýrnto majetker'r nakládat a čir.it ve vztalru k něnru rrra.|etkoprávtlí úrkot-ry, s
výjimkorr rnajetkoprávrríclr útkonťt,vylrrazerrýclr obecnímu zastupitelstvu v § 85 zákorra č. 128/2000
Sb.

- Zákon

o obcíclr (obecrrí zYízení) ve ztrění pozdějšíclr předpisťr.

7.3 Majetek SMO BV.ie ke dni sclrválerrí těclrto stanov tvořen:

a) vodolrospodářským dílern skupirrový vodovod Týrr nad Vltavotr - Dolrrí Br.rkovsko Pleše,tj. vodol.ospodářskými stavbami a souvise.iícími pozemky, jež byly převedeny .iako ftrnkčrrí
celek do vlastnictví SMO BV od Jihočeskélro vodárenského svazll kupní smlouvott ze dne l l. 1 l.
1

998.

b) ostatr-rím nrajetkem, který tvoří nemovité a rr-rovité věci či nehmotné statky, které jsotr ve
vlastrrictví SMO BV, fr,rnkčně a technicky však nesloužípřímo k zásobování pitnou vodou,
c) přírůstkymajetku

SMO BV vzniklými z jeho činnosti.

§8
Hospodaření a zdroje příjmů SMO BV
8.1 Zdroie příjmůSMO

BV tvoří:

a) výnosy z vyttžitívlastního majetku SMO BV, majetku pronajatého či majetku vloženého
obcemi do svazku obcí,
b) dotace a subvence,
c) dary

a

jiné podpory.

8.2 SMO BV můžev zájmu svého rozvoje a zlepšování stavu vodohospodářských děI a zařízeni v
jeho majetku, či výstavby takových staveb azaíízení,vstttpovat do úvěrových vztahťr s firrančrrími
ťrstavy s cílem zajistit potřebné financování takových investičníchakcí, nepostačují-lik jejich
flnancování zdroje ltvedené v odst. 8.1. Valná hronada, která rozhoduje o ťrvěrovýclr vztazích, dbá
při rozhodování o přijetí úvěrtr na dodržovárrí reálné možnosti píevzatéfirrančnízávazky včas a
řádně uhradit,

8.3 Výnosy plynoucí z činnosti SMO
činnosti a realizace svého poslárrí.

BV vkládá SMO BV do

rozšířenínebo zkvalitnění své

8.4 SMO BV hospodaří podle svého rozpočtu, sestavovaného podle §4 a násl. zák. č.25012000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
8.5 Hospodařerrí SMO BV se řídípravidly, Llpravenými v části páté, §38 a 39 zák. č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidleclr územních rozpočtťr.
8.6 Kontroltr hospodaření s majetkem SMO BV a jeho finančnímiprostřeclky provádí dozorčírada.
Zprávy o výsledcích této kontroly jsou předkládány SMO BV zastupitelstvťrm členských měst a
obcí.

8.7 Hospodaření SMO
ťrřadern

BV za

každý uplynulý kalendářní rok podléhá přezkoumání kra.iským
nebo auditorem. Ž,ádost o přezkottmání svého hospodaření za uplyrrulý rok je třeba podat

nejpozději do 31. ledna roktr následujícího.
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§9
Práva a povinnosti členůSMO BV
9.1 Člen SMO BV je povinen chránit jelro zájrny, podporovat činrrost SMO BV a aktivně se na ní
podílet, dodržovat stanovy SMO BV a rra jejiclr podkladě přijatá dalšíopatření a rozhodrrutí orgánťr

SMo BV.

9.2 Člerr SMO BV má právo zúčastnitse všech zasedáni valné hromady a má aktivní i pasivní
volební právo pro volbu orgárrťr SMO BV. Za čIena má právo volit a být volena fyzická osoba, která
je jeho statutárním orgánem, či jiná fyzická osoba, která byla statutárním orgánenr člena k tomuto
úrčelupísemně pověřena.

9.3 Člen SMO BV má právo vyžadovat od výkonného a kontrolního orgánu SMO
čirrrrosti SMO BV anahližet do jejich dok|adťr.

BV infornrace

o

9.4 Člerr SMO BV rná právo navrhovat svolání valné hromady dle § 6.2 těchto stanov.

§10
Způsob rozdělení zisku a podíl členůna úhradě ztráfr SMO BV
10.1 Zisk vytvořený činnostíSMO BV rrebude rozdělován mezi členy a bude v souladu s č1. 8.3
těclrto stanov použit na rozšířeníči zkvalitrrění činnosti SMO BV a jejího rnajetku. O konkrétnírn
způsobu potržitízisku rozhoduje valná hromada.
10.2 Podíl členťrna úhradě případné ztráty

SMO BV

valné hronrady, upraveném v čI.6.2.6 těchto stanov.

se

řídídle jejiclr podílu na lrlasovacích práveclr

§11

vznik a zánik členství
11.1 Členem SMO BV mohor,r být pouze samosprávné obce dle zák. č.12812000 Sb. o obcíclr,
ztotožriujícíse s cílem SMO BV a ieho platrrými stanovami, které splní dalšípodmínky pro vznik
členstvíve SMO BV a jeho zachováni, těmito stanovami upravené.
11.2 Členstvív SMO BV vzniká přijetím do SMO BV. O přijetí za čIena SMO BV rozhoduje valná
lrromada na základé přihlášky podané obcí, iež byla schválena obecním zastupitelstvem obce
trclrázející se o členství.Bližšírráležitosti přihlášky a ttrčenílhťrt ke splnění podmínek pro vznik
člerrstvístanoví představenstvo SMO BV.

l 1.3. Člens tví z,aniká:
a) zánikem obce, která je členem bez přechodu

jejích práv

a

povinností rra právního nástupce

b) vystoupenínr, které je účinnédnem doručenípísemného prohlášeníčlena o vystoupení do

sídla SMO BV

c) vyloučerrímčlena rozhodnutím valrré lrromady, které je úrčinnédnem doručenírozhodnutí
o vyloučenído sídla vylotrčenéhočlerra
11.4 Vyloučení je možnéjen z dťrvodu neplrrění členských povinrrostí člerra podle těchto stanov, při

čenržk vyloučeníje n-rožrro přistotrpit teprve po předchozím písemném upozornění dotčenéhočlena

s/9

l1a porllšeníjeho povirrností s výslovným upozorněním na možnost vyloučerrí.V písen-rnérrr
upozornění člerra musí být stanover.a př,irrrěřená lhťrta k nápravě a teprve po jejírn nrarném uplyrrutí
.ie rrrožno projednat vylotrčení člena na valné hrornadě SMO BV,
V případě jedrrorázového závažného porlršenípovitrtrostí člena, které rTelze následně odstranit a v
jehož důsledku vzrrikla SMO BV škoda velkélro rozsahu, je rnožno rozlrodnout o vyloučeníčlena i
bez předclrozího písemného upozornění na nrožnost vyloučetrí.Škodotrvelkélro rozsahu se rozumí
škoda, která je takto specif'rkována obecně závaznými právrrírrri předpisy. Yýzvtt k nápravě
uvedenou shora a návrh na vyloučeníčlerra činípředstavenstvo SMO BV.

11.5 při zárriktr člerrstvíbez ohledu na dťrvod zániku členstvívzniká členovi nárok na vrácení
nrajetku, vloženéhočlenem do lrospodaření svazktr obcí. Vrácerrí majetku se usktrtečníke dni
ukončeníčlenstvííbrmou protokolu o předárrí a převzetí majetku. Není-li možnévrátit člerrovi jelro
rnajetek, iež, vložil do hospodaření svazku obcí, v rraturální podobě, vznlká mu nárok na finanční
úrhradu vložerrého majetku, a to ve výši hodnoty nevráceného majetktr, jakotr měl při vloženído
hospodaření svazku obcí. Fir-rančníúlrrada zanevrácený majetek je splatná do 31.3. kalendár'ního
roku, následuiícího po roce, v němž zaniklo člerrstvíčlena ve SMO BV.

§12
Zánik SMO BV
12.1. O zrušení SMO

BV

rozlrodtrje valná hromada jednomyslně všen-ri hlasy svých členů.

l2.2. Před zánikem SMO BV bez právnílro násttrpce musí být provederrá likvidace, při nížse
postupuje př,iměřeně dle příslušnýchustanovení občanskéhozákoníku o likvidaci společnosti. O
jmenovárrí likvidátora rozlroduje valná hronrada. Při likvidaci nrusí být přednostně zajištěny
všechny právrrí a majetkové požadavky a kroky zajišt'ujícíkontirruálně dodrženípodmírrek pro
řáclné následné zásobovárrí obyvatelstva a ostatních odběratelů pitnotr vodou a musí být uspokojeny
pohledávky státtr a třetích osob,

12.3. ČlenůrnSMO BV vzniká nárok na podíl rra likvidačnírnzůstatku a to v poměru, v jakém se
podílína hlasovacích právech valné hromady dle čl. 6.2.6 těchto stanov.

§13
závérečná ustanovení
13.1 Orgány SMO BV řádrrě zvolené přede dnem účinnostitěchto stanov se nadále považilíza
orgány SMO BV, jejich pravomoc, působnost a dalšízáležitosti souvisejícís výkonem funkcí se
však nově řídípříslušnými ustanoveními těchto stanov.

l3.2 Starrovy mohou být změněrry pollze rozhodnutím valné hromady. V případě změn či doplňkťr

statrov nabývají tyto změny platnosti a irčinnosti dnem, kdy byly schváleny valnou hromadou,

13.3 Nabytím irčinnosti těchto stanov se rušídosavadní Stanovy svazku obcí Sdruženíměst a obcí
Bukovská vodaze dne26.04.2001 ve znění změn ze dne 24.05.2012 a25.04.2013.
13.4 Tyto stanovy byly schváleny na zasedáni valné hromady

SMO BV

dne 24. 06,
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