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Účastníci smlouvy: 
 

Statutární město Pardubice 
Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 

Jednající Ing. Martin Charvát, primátor 
 

Obec Srnojedy 
Sídlo: Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy, IČ: 00191159 

Jednající Pavel Králíček, starosta 
 

Obec Valy 
Sídlo: Valy 100, 535 01 Přelouč, IČ: 00274526 

Jednající Dušan Doležal, starosta 
 

Město Přelouč 
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101 

Jednající Bc. Irena Burešová, starostka 
 

Obec Semín 
Sídlo: Semín 138, 535 01 Přelouč, IČ: 00274224 

Jednající Jaroslav Trubač, starosta 
 

Obec Řečany nad Labem 
Sídlo: 1.máje 66, 533 13 Řečany nad Labem, IČ: 00274208 

Jednající Ing. Michaela Matoušková, starostka 
 

Obec Kladruby nad Labem 
Sídlo: Kladruby nad Labem čp.110, 535 01 Přelouč, IČ: 00273767 

Jednající Ing. Lenka Gotthardová, CSc., starostka 
 

Obec Trnávka 
Sídlo: Lipová 93, 53501 Přelouč, IČ: 48156931 

Jednající Radek Valenta, starosta 
 

Město Chvaletice 
Sídlo: U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice, IČ: 00273660 

Jednající Blanka Zaklová, starostka 
  

Obec Kojice 
Sídlo: Kojice 53, 533 12 Kojice, IČ: 00273783 

Jednající Jana Bílá, starostka 
 

Město Týnec nad Labem 
Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 00235831 

Jednající Bc. Dušan Žmolil, starosta 
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Uzavírají dle § 49 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů („dále jen 
zákon o obcích“), tuto smlouvu o vytvoření svazku obcí. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1. 
Předmětem této smlouvy je založení dobrovolného svazku obcí s názvem 

„Pardubická labská“. 
 

2. 
Svazek obcí „Pardubická labská“ se zakládá za účelem realizace projektu „Cyklostezka Pardubice – 
Týnec nad Labem, Labská stezka Pardubickým krajem“ spočívající ve vybudování cyklostezky a 
doprovodné infrastruktury podél břehu Labe v úseku mezi městy Pardubice a Týnec nad Labem. 
 
 

II. 
Ostatní ustanovení 

 
1. 

Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy jsou stanovy svazku obcí „Pardubická labská“ a 
příloha č. 2 určení členů statutárního orgánu. 

 
2. 

Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva včetně její přílohy, byla řádně schválena 
v příslušných zastupitelstvech obcí. Usnesení o schválení této smlouvy jsou přílohami této smlouvy. 

 
3. 

Smlouva je vyhotovena v 14 exemplářích, přičemž každá obec obdrží jeden 
, dva exempláře jsou určeny pro registraci a jeden bude uložen v sídle sdružení. 
 
 

III. 
Účinnost 

 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech účastníků smlouvy. 

 
 
 

V Pardubicích dne 4. 11. 2015 
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Příloha zakládací smlouvy č. 1 

Stanovy svazku obcí 

„Pardubická labská“ 

§ 1

Název 

Svazek obcí užívá názvu „Pardubická labská“ 

§ 2

Sídlo a identifikační číslo 

Sídlem Svazku obcí je Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. 

Identifikační číslo Svazku obcí je 04543017. 

§ 3

Členové 

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Obec Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy 

Obec Valy, Valy 100, 535 01 Přelouč 

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

Obec Semín, Semín 138, 535 01 Přelouč 

Obec Řečany nad Labem, 1.máje 66, 533 13 Řečany nad Labem 

Obec Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem čp.110, 535 01 Přelouč 

Obec Trnávka, Lipová 93, 53501 Přelouč 

Město Chvaletice, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice 

Obec Kojice, Kojice 53, 533 12 Kojice 

Město Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí č. 1, 281 26 Týnec nad Labe 
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§ 4 

Doba trvání  

Svazek obcí se zřizuje na dobu neurčitou. 
 

§ 5 

Účel  

Účelem a cílem Svazku obcí, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je 
realizace projektu „Cyklostezka Pardubice – Týnec nad Labem, Labská stezka Pardubickým 
krajem“ spočívající ve vybudování cyklostezky a doprovodné infrastruktury podél břehu Labe 
v úseku mezi městy Pardubice a Týnec nad Labem 

 

§ 6 

Předmět činnosti  

K dosažení cíle a naplnění účelu Svazek obcí zejména: 

a) vyvíjí všestrannou aktivitu směřující k realizaci projektu „Cyklostezka Pardubice – Týnec nad 
Labem, Labská stezka Pardubickým krajem“ spočívající ve vybudování cyklostezky na břehu 
Labe v úseku mezi Pardubicemi a Týncem nad Labem (dále jen „cyklostezka“) 

b) je zadavatelem a objednatelem všech vstupních podkladů a dokumentací směřující k realizaci 
cyklostezky 

c) je žadatelem o dotace z vhodných dotačních titulů za účelem realizace cyklostezky 

d) koordinuje přípravné i prováděcí práce při realizaci cyklostezky a při jejím provozování 
(popř. udržitelnosti v rámci poskytnuté dotace)  

e) popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam rozvoje individuální dopravy za prací a 
vzděláváním stejně tak jako podporuje rozvoj turistického ruchu, zejména cykloturistiky 

f) spolupracuje s institucemi s posláním obdobným s cíli Svazku obcí, které působí v ČR i 
v zahraničí 

 

§ 7 

Členství  

1. Členem Svazku obcí se stává obec (ve smyslu zákona zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů) nacházející se na území České republiky, která leží na trase plánované 
cyklostezky v úseku mezi Pardubicemi a Týncem nad Labem, za splnění následujících 
podmínek:  

a) podání písemné přihlášky, jejíž součástí je souhlas uchazeče se zněním stanov Svazku obcí, 
základní identifikační údaje uchazeče, označení osoby jednající za obec a určení zástupců, 
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kteří budou uchazeče ve Svazku obcí zastupovat na valné hromadě a výkonném výboru 
v počtu vyplývajícím z ustanovení § 13 těchto stanov, 

b) zaplacení členského příspěvku, který je tvořen jednorázovým vstupním členským příspěvkem 
a ročním členským příspěvkem na běžný rok ve výši stanovené valnou hromadou, schválení 
členství uchazeče valnou hromadou Svazku obcí   

2. Při změně počtu členů Svazku obcí se valné hromadě k odsouhlasení předkládá aktualizovaný 
seznam členů Svazku obcí. Tento seznam se stává přílohou stanov Svazku obcí.  

 

§ 8 

Práva a povinnosti členů 

1. Práva členů: 

a) účastnit se jednání valné hromady a orgánů Svazku obcí a být informován o výsledku jejího 
jednání, 

b) hlasovat na valné hromadě a při rozhodování orgánů Svazku obcí, do nichž jsou zvoleni, 

c) podávat orgánům Svazku obcí návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení, 

d) požadovat po výkonném řediteli a na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se 
Svazku obcí a dostat vysvětlení, 

e) účastnit se aktivit a činností Svazku obcí a být o nich informován, 

f) kontrolovat činnost Svazku obcí v rozsahu a způsobem vyplývajícím z těchto stanov. 

 

2. Povinnosti členů: 

a) dodržovat stanovy Svazku obcí a respektovat rozhodnutí jeho orgánů,  

b) platit řádně a včas členské příspěvky, 

c) přispívat vlastní aktivní činností k dosažení účelu a naplnění cílů Svazku obcí, 

d) jednat v zájmu Svazku obcí a v souladu s jeho cíli, 

e) písemně oznamovat změny na místech svých zástupců v orgánech a při činnostech Svazku 
obcí. 

 

§ 9 

Členský příspěvek 

1. Členský přísvěvek je tvořen: 

a) vstupním členským příspěvkem 

b) ročním členským příspěvkem. 
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2. Výše vstupního členského příspěvku je stanovena na 1.000,- Kč pro každého člena Svazku obcí 
a příspěvek je splatný do 30 dnů od podání písemné přihlášky ve smyslu ustanovení § 7 písm. a) 
těchto stanov.  

3. Výše ročního členského příspěvku bude určena valnou hromadou do 15.prosince předchozího 
kalendářního roku. Roční členský příspěvek je splatný vždy do 30. ledna běžného roku na účet 
Svazku obcí dle platebního předpisu. 

4. Při zániku členství ve Svazku obcí se členský příspěvek členovi Svazku obcí nevrací a zůstává 
majetkem Svazku obcí. 

 

§ 10 

Zánik členství 

1. Členství ve Svazku obcí zaniká vystoupením člena ze Svazku obcí, jeho vyloučením, zánikem 
člena, nebo písemnou dohodou všech členů Svazku obcí.   

2. Vystoupením zaniká členství ve Svazku obcí k 31.12. kalendářního roku na základě písemného 
vystoupení člena doručeného na adresu sídla Svazku obcí nejpozději 3 měsíce před tímto datem. 
Ke dni zániku členství bude provedeno i majetkové vypořádání člena. O způsobu tohoto 
vypořádání rozhoduje valná hromada. 

3. Vyloučení člena ze Svazku obcí je mimořádným zánikem členství, k němuž může dojít 
v případě, že člen Svazku obcí hrubě porušuje stanovy Svazku obcí, případně jedná v rozporu s 
jeho zájmy a cíli. K vyloučení může dojít po předchozím písemném upozornění na závadné 
jednání člena a na možnost vyloučení za předpokladu, že člen Svazku obcí nezjedná bez 
zbytečného odkladu nápravu. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada Svazku obcí. 
Rozhodnutí musí být doručeno vylučovanému členovi písemně a s uvedením důvodu vyloučení.   

4. Za termín vyloučení je považován třicátý den od doručení písemného oznámení o vyloučení 
člena, pokud se vyloučený člen neodvolá do 14 dnů po obdržení písemného oznámení o 
vyloučení. 

O Vyloučení podle odst. 3 rozhodne valná hromada na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí o 
vyloučení je konečné.  

5. Rozhoduje-li valná hromada Svazku obcí o vyloučení člena, zástupci člena, o jehož vyloučení se 
jedná, nemohou vykonávat hlasovací právo 

 

§ 11 

Vzájemné závazky 

Člen neručí za závazky Svazku obcí, Svazek obcí neručí za závazky člena. 
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§ 12 

Orgány Svazku obcí 

1. Orgány Svazku obcí jsou: 

a) valná hromada 

b) výkonný výbor 

c) výkonný ředitel 

2. Vrcholným orgánem Svazku obcí je valná hromada. 

3. Statutárním orgánem Svazku obcí je výkonný ředitel, který je povinen jednat v souladu s   
rozhodnutím valné hromady Svazku obcí. 

 

§ 13 

Valná hromada 

1. Valná hromada se skládá ze zástupců jednotlivých členů. Každý člen jmenuje 2 své zástupce, 
z nichž 1 bude starostou nebo primátorem obce. Jmenovaný zástupce člena Svazku obcí může 
být na jednání valné hromady zastoupen jinou osobou vybavenou plnou mocí k zastupování. 
Každý zástupce má jeden hlas. 

2. Valné hromadě předsedá starosta nebo primátor sdruženého města nebo obce (dále jen 
„starosta“). V této funkci se stanoví princip střídání starostů na základě rozhodnutí valné 
hromady. Funkční období pro předsednictví valné hromadě je 1 kalendářní rok.  

3. Valná hromada může být řádná, mimořádná nebo náhradní. Valnou hromadu svolává výkonný 
ředitel, a to řádnou valnou hromadu nejméně dvakrát ročně. První řádná valná hromada musí být 
svolána nejpozději do konce června příslušného kalendářního roku.  

4. V případě, že výkonný ředitel nesvolá valnou hromadu v termínech stanovených těmito 
stanovami, je oprávněn valnou hromadu svolat starosta jí předsedající. 

5. Svolání valné hromady musí být oznámeno všem členům nejpozději 15 dní před jejím konáním. 
V oznámení musí být uvedeno: 

a) název a sídlo Svazku obcí 

b) místo, datum a hodina konání valné hromady 

c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada 

d) návrh programu valné hromady 

6. Mimořádná valná hromada musí být svolána 

a) jestliže o to výkonného ředitele požádají písemně alespoň dva členové Svazku obcí 

b) jestliže Svazek obcí je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti. 
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7. Mimořádnou valnou hromadu je povinen svolat výkonný ředitel do 30 dnů ode dne, kdy nastane 
skutečnost předpokládaná v odst. (6) § 13 těchto stanov, příp. ode dne, kdy se o této skutečnosti 
dozví. V případě svolání mimořádné valné hromady postačí, když je členům Svazku obcí 
doručeno oznámení o konání valné hromady 15 dní předem.   

8. Působnost valné hromady: 

a) posuzuje činnost Svazku obcí a orgánů Svazku obcí z hlediska naplňování účelu a cílů Svazku 
obcí a schvaluje koncepci činnosti Svazku obcí na další období; projednává a schvaluje  
projekty a akce realizované Svazkem obcí, 

b) projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření Svazku obcí za období od minulé 
valné hromady,  

c) rozhoduje o majetku Svazku obcí (o dispozicích s ním převyšujícím částku 500 000,- Kč, 
pokud jde o movitý majetek Svazku obcí (k tomu viz. blíže § 14 odst. (5) těchto stanov); 
v případě dispozic s nemovitým majetkem Svazku obcí rozhoduje valná hromada vždy),  

d) rozhoduje o výši členského příspěvku,  

e) rozhoduje o převodu nemovitých věcí do vlastnictví Svazku obcí, resp. schvaluje smlouvy, na 
základě nichž Svazek obcí tyto nemovité věci nabude do svého vlastnictví (viz. blíže § 16 
odst. (5) těchto stanov),  

f) rozhoduje o sídle Svazku obcí 

g) schvaluje změny nebo doplnění stanov Svazku obcí, 

h) jmenuje a odvolává výkonného ředitele a rozhoduje o výši jeho odměny, 

i) jmenuje a odvolává členy výkonného výboru, 

j) rozhoduje o vyloučení člena ze Svazku obcí, a rozhoduje o majetkovém vypořádání člena 
v případě zániku jeho členství ve Svazku obcí,  

k) schvaluje aktuální seznam členů, 

l) schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku Svazku obcí, 

m) rozhoduje o rozdělení zisku 

n) rozhoduje o dělení případné ztráty 

o) rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zrušení Svazku obcí, 

p) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí. 

9. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina zástupců členů 
Svazku obcí.  

10. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá výkonný ředitel Svazku obcí náhradní valnou 
hromadu tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně 
svolaná, nejdříve však 7 dní od původního termínu konání valné hromady. Náhradní valná 
hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet, i když je účast nižší, než 
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stanovuje odstavec (9); nemůže se však pravomocně usnášet o změnách a doplňování stanov 
Svazku obcí, o vyloučení člena, o splynutí, sloučení, rozdělení a jiném způsobu zrušení Svazku 
obcí, o výši členského příspěvku, volit a odvolávat výkonného ředitele a členy výkonného 
výboru. 

11. Valná hromada rozhoduje usnesením na základě hlasování zástupců členů Svazku obcí 
ustanovených dle § 13, odst. 1 těchto stanov. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční   
většinou hlasů přítomných zástupů členů Svazku obcí. V případě rozhodování o změně stanov a 
o zrušení Svazku obcí je k přijetí usnesení třeba třípětinové většiny hlasů všech řádných členů 
Svazku obcí. 

 

§ 14 

Výkonný výbor 

1. K zajištění chodu Svazku obcí v období mezi jednáními valné hromady se ustavuje výkonný 
výbor, složený ze zaměstnanců odborných útvarů obecních úřadů a zástupců měst. Členy 
výkonného výboru volí valná hromada na návrh jednotlivých členů Svazku obcí, přičemž za 
každou obec bude zvolen 1 člen výkonného výboru. Funkční období členů výkonného výboru 
činí 5 let Počet členů výkonného výboru se rovná počtu členů Svazku obcí. Kromě chodu 
Svazku obcí mezi jednáními valné hromady plní výkonný výbor též úkoly přidělené valnou 
hromadou a zajišťuje činnosti nutné k dosažení cílů a zájmů Svazku obcí. 

2. Výkonný výbor se schází podle potřeby a je schopný se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční 
většina jeho členů. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 
výboru. 

3. Činnost výkonného výboru řídí výkonný ředitel.   

4. Valnou hromadou jmenovaný člen výkonného výboru může být na jednání výkonného výboru 
zastoupen jinou osobou vybavenou plnou mocí k zastupování.  

5. Výkonný výbor je oprávněn jednat o smlouvách se smluvním plněním nepřesahujícím částku 
500 000,- Kč za předpokladu, že danými smlouvami dochází k realizaci činnosti Svazku obcí dle 
čl. 6 stanov. V případě odsouhlasení takové smlouvy výkonným výborem (a to 3/4 většinou jeho 
členů) je výkonný ředitel oprávněn takovou smlouvu za Svazek obcí uzavřít.  

Oprávnění výkonného výboru dle toto odstavce stanov se nevztahuje na právní jednání, kterými 
Svazek obcí nakládá s nemovitými věcmi. 

 

§ 15 

Výkonný ředitel 

1. Výkonný ředitel je statutárním orgánem Svazku obcí. Řídí činnost Svazku obcí a jedná za něj. 
Rozhoduje o všech záležitostech Svazku obcí, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti 
valné hromady nebo výkonného výboru.  
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2. Výkonného ředitele volí a odvolává valná hromada. Funkční období výkonného ředitele činí 5 
let. Výkonný ředitel je za výkon své funkce odpovědný valné hromadě.  

3. Výkonný ředitel zabezpečuje řádné vedení účetnictví Svazku obcí a předkládá valné hromadě po 
skončení účetního období ke schválení roční uzávěrku, zprávu o činnosti Svazku obcí a o stavu 
jeho majetku. Výkonný ředitel svolává valnou hromadu. 

4. Výkonný ředitel vykonává veškerá právní jednání v pracovněprávních vztazích jménem Svazku 
obcí a je jeho nejvyšším hospodářským pracovníkem. 

5. V případě dočasné nemožnosti výkonu funkce je výkonný ředitel oprávněn zplnomocnit jinou 
osobu jako svého zástupce a bez zbytečného prodlení písemně nebo elektronicky  o tom 
informovat všechny členy Svazku obcí. Oprávnění k zastupování prokazuje zástupce plnou mocí. 

 

§ 16 

Majetek Svazku obcí, majetek případně vložený členy do Svazku obcí 

1. Majetkem Svazku obcí mohou být věci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku,tj. věci movité i nemovité, včetně práv, finančních prostředků a jiných majetkových 
hodnot. 

2. Zdroje příjmů Svazku obcí tvoří zejména: 

a) členské příspěvky dle § 9 stanov 

b) mimořádné příspěvky členů Svazku obcí vázané na realizaci konkrétních záměrů, 

c) dary od fyzických a právnických osob 

d) podpůrné prostředky, zejména finanční podpory či  dotace  (např. poskytnuté jednotlivými 
členy Svazku obcí, jakož i jinými právnickými osobami veřejného práva zejména za účelem 
nabývání nemovitých věcí nezbytných pro výstavbu cyklostezky a dále pro realizaci výstavby 
cyklostezky samotné)  

e) výnos z majetku Svazku obcí 

f) příjmy z vlastní činnosti Svazku obcí. 

3. Příjmy Svazku obcí se stávají výlučným majetkem Svazku obcí. 

4. Majetek Svazku obcí může být použit jen k realizaci předmětu jeho činnosti, vymezené těmito 
stanovami. 

5. Za hospodaření Svazku obcí odpovídá valná hromada.  

6. Nabývat nemovité věci do výlučného majetku Svazku obcí a dále s nimi nakládat je možné na 
základě a v souladu s rozhodnutím valné hromady Svazku obcí (viz. rovněž § 13 odst. (8) písm. 
e) těchto stanov).  

7. Evidence majetku a účetnictví Svazku obcí se řídí platnými obecně závaznými právními 
předpisy. 
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8. Nakládání s majetkem Svazku obcí, vytvořeným nebo získaným prostřednictvím dotačních či 
podpůrných titulů, se řídí kromě výše uvedeného i zásadami vydanými poskytovatelem dotace 
nebo jiné formy podpory. 

9. Pozemky, případně další nemovité věci, které nabude Svazek obcí do svého vlastnictví, budou 
po případném zrušení Svazku obcí bez právního nástupce (viz. § 19 odst. (4) stanov) bezúplatně 
převedeny do vlastnictví obcí, v jejichž katastrálním území se budou předmětné nemovité věci 
nacházet.  

10. V případě, že do Svazku obcí vloží svůj majetek některá z členských obcí, tento zůstává ve 
vlastnictví příslušné obce a Svazek obcí vůči němu vykonává právo hospodaření, resp. nakládá s 
ním v rozsahu dle příslušných právních předpisů, tj. mimo jiné dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.   

 

§ 17 

Finanční hospodaření 

1. Hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

2. Svazek obcí sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný 
kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení 
kalendářního roku. Rozpočet na následující kalendářní rok a vyúčtování schvaluje v příslušném 
kalendářním období valná hromada. 

3. V případě, že Svazek obcí vykáže zisk, rozhodne valná hromada o jeho rozdělení mezi jednotlivé 
členy nebo o jeho jiném využití. V případě, že Svazek obcí vykáže ztrátu, rozhodne valná 
hromada o podílu jednotlivých členů na její úhradě.   

 

§ 18 

Účetní závěrka a výkaznictví 

1. Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně 
závazných právních předpisů. 

2. Svazek obcí zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně 
závazných právních předpisů. 

 

§ 19 

Zrušení a zánik Svazku obcí 

1. Svazek obcí může zrušit svým rozhodnutím valná hromada. K rozhodnutí o zrušení Svazku obcí 
vypořádání majetkových podílů je zapotřebí třípětinové většiny hlasů všech řádných členů 
Svazku obcí. 
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2. V rozhodnutí valné hromady o zrušení Svazku obcí musí být uvedeno, zda je určen právní 
nástupce a zda jmění Svazek obcí přechází na určeného právního nástupce a za jakých 
podmínek. 

3. V případě, že jmění Svazku obcí nepřechází na právního nástupce, je třeba provést před zánikem 
Svazku obcí likvidaci. Za tímto účelem jmenuje valná hromada likvidátora. Likvidace Svazku 
obcí bude provedena dle ustanovení obecně závazných právních předpisů.  

4. Součástí usnesení o zrušení Svazku obcí s likvidací bude ustanovení o způsobu vypořádání 
majetku, práv a povinností Svazku obcí při dodržení čl. 16 odst. (8) stanov.  

5. Svazek obcí zaniká dnem výmazu z příslušného rejstříku dobrovolných svazků obcí v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

§ 20 

Kontrola činnosti Svazku obcí jeho členy 

1. Členové Svazku obcí jsou oprávněni kontrolovat činnost a hospodaření Svazku obcí. Zejména 
jsou oprávněni požadovat informace a vysvětlení od výkonného ředitele Svazku obcí. 

2. Výkonný ředitel je povinen písemně odpovědět na písemný dotaz člena Svazku obcí, týkající se 
činnosti či hospodaření Svazku obcí, do 30 dnů od doručení dotazu.  

 

§ 21 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Jednání valné hromady a výkonného výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní 
členové příslušného orgánu. Přílohou tohoto zápisu je seznam na jednání přítomných členů 
orgánu s jejich vlastnoručními podpisy. 

2. Stanovy mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím valné hromady.  

3. V případech neupravených těmito Stanovami se postupuje podle českého právního řádu, tj. 
zejména dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

 

 

 

 

V Pardubicích, dne 4. 11. 2015 
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Příloha zakládací smlouvy č. 2 

 

Určení členů statutárního orgánu svazku obcí 

„Pardubická labská“ 
 
 

       
 
 

     
 

 
 

Dle § 12 Orgány Svazku obcí, článku 3 je statutárním orgánem svazku obcí je výkonný ředitel, 
který je povinen jednat v souladu s   rozhodnutím valné hromady Svazku obcí. 

 
 

Zápisem z ustavujícího shromáždění byl určen:  
 
 Jméno:    Irena  
 Příjmení:   Burešová 
 Titul:    Bc. 

Místo trvalého pobytu:  
 Datum narození:   
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