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S T A N O V Y 

 

svazku obcí 

 

V O D O V O D    P O M O R A V Í 

 

                                     ( 11. znění z 23.6.2011  )       
 

                                                                 Článek 1 

 

Základní ustanovení 

 

1.1. Dobrovolný svazek obcí „Vodovod Pomoraví“ /dále jen „svazek“/ je svazkem obcí podle § 

49 a následujících, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Tyto stanovy jsou 

přílohou zakladatelské smlouvy svazku. 

 

1.2. Svazek byl registrován dne 31.8.1993 a je veden pod č.j. VV/733/93-6 ZS/Št. v registru 

zájmových sdružení právnických osob u Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 

 

Článek 2 

 

Název, sídlo, trvání, členové, účel a předmět činnosti svazku 

 

2.1. Název svazku: Vodovod Pomoraví, svazek obcí 

 

  Sídlo svazku: Okružní 880 

   798 41 Kostelec na Hané 

 

2.2. Trvání svazku: na dobu neurčitou 

 

2.3. Seznam členů svazku a vložený majetek členů svazku je uveden v samostatném 

dokumentu s názvem: „Aktuální seznam členů Vodovodu Pomoraví, svazku obcí a 

přehled vloženého majetku členů svazku“. 

 

2.4. Účelem svazku je zabezpečit nebo doplnit zásobování obcí, které jsou členy svazku, 

pitnou vodou. 

Jiným obcím a jiným subjektům, než členům svazku může svazek poskytovat dodávku 

pitné vody jen v rámci nevyužitých kapacit. 

2.5. Předmět činnosti svazku: 

 

a) výstavba vodárenských zařízení včetně provádění investorské činností  související s 

výstavbou 

 

b) správa majetku, nájem a pronájem vodohospodářských zařízení 

 

c) nákup a prodej vody vyplývající z vlastní vodohospodářské činnosti svazku 

 

 

 

Článek 3 
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Vznik a zánik členství ve svazku, povinnosti a práva člena 

 

3.1. Obec se stane členem zakládaného svazku podpisem zakladatelské smlouvy svazku. 

 

3.2. O přistoupení dalších obcí do svazku rozhoduje valná hromada svazku. Podmínkou 

platného přistoupení obce do svazku je též usnesení jejího zastupitelstva o bezvýhradném 

přistoupení ke stanovám svazku. 

 

3.3. Členové svazku jsou povinni zejména : 

 

a) Uzavřít se svazkem smlouvu o počtu obyvatel členské obce pro jejichž zásobování 

má vodovod svazku sloužit (dále jen počet obyvatel) a o technických podmínkách 

zásobování. Povinnost uzavřít tuto smlouvu se týká nově přijímaných obcí do svazku. 

Zakládající obce svazku tuto povinnost splnili při uzavření zakladatelské smlouvy 

svazku. O případné změně počtu obyvatel rozhoduje valná hromada svazku a při 

schválení změny je nutno uzavřít novou smlouvu o počtu obyvatel 

 

b) V provozně a technicky odůvodněných případech podle usnesení valné hromady, 

pronajmout svazku na základě nájemní smlouvy již vybudovaná, popř. rozestavěná 

technická zařízení pro jímání, úpravu, nákup, distribuci a prodej vody, popř. i práva 

(dále jen věci a práva), nacházející se ve vlastnictví obce – člena svazku, nezbytná, 

nebo vhodná pro dosažení účelu svazku, za úplatu bez zisku, tak aby obci nevznikla 

finanční ani věcná ztráta. Nájemní smlouvu schvaluje za svazek představenstvo. 

 

c) Splatit roční členský příspěvek na režijní činnost svazku ve výši a ve lhůtě stanovené 

valnou hromadou. Výše příspěvku je dána schváleným rozpočtem režie svazku, 

rozděleným podle počtu obyvatel dle odstavce 3.3. a) stanov svazku. 

 

          d) Uhradit  zálohy na členský podíl na investiční výstavbu svazku  a doplatit případný  

               nedoplatek členského podílu po dokončení vodovodu svazku, vše ve výši a lhůtě  

               stanovené valnou hromadou, podle následujících zásad: 

 

I)Způsob výpočtu členských investičních podílů pro obce prostějovské části  

Vodovodu Pomoraví vychází z rozdělení vodovodů na zásobovací řady, včetně 

příslušných objektů (vodojemů, přerušovacích komor, zrychlovacích čerpacích stanic, 

atd.) a na svazkové rozvodné vodovodní sítě v obcích.  

               Způsob výpočtu členských podílů pro financování zásobovacích řadů, včetně  

              příslušných objektů prostějovské části Vodovodu Pomoraví, je dán poměrným  

              podílem z celkových vlastních zdrojů na zásobovací řady, včetně příslušných objektů,  

              podle počtů obyvatel dle článku 3.3. a) stanov, přičemž valná hromada svazku stanoví  

              celky členských obcí a k nim příslušné části vodovodu svazku, z nichž se tyto vlastní 

              zdroje počítají, viz příloha č. 2 stanov. 

              Způsob výpočtu  členských podílů pro financování rozvodných vodovodních sítí  

              prostějovské části Vodovodu Pomoraví je stanoven tak, že se průměrná hodnota  

              vlastních zdrojů na délkovou jednotku všech svazkem vybudovaných rozvodných 

              vodovodních sítí prostějovské části VP, vynásobí délkami svazkových rozvodných  

              vodovodních sítí v jednotlivých obcích. 

 



 3 

              II) Způsob výpočtu členských podílů pro financování zásobovacích řadů, včetně  

              příslušných objektů (vodojemů, přerušovacích komor, zrychlovacích čerpacích  

              rozvodných stanic, atd.) a vodovodních sítí obcí olomoucké části Vodovodu  

              Pomoraví je dán poměrným podílem z celkových vlastních zdrojů na zásobovací řady, 

              včetně příslušných objektů a svazkových rozvodných vodovodních sítí obcí  

              olomoucké části Vodovodu Pomoraví, podle počtů obyvatel dle článku 3.3. a), 

              přičemž valná hromada svazku stanoví celky členských obcí a k nim příslušné části 

              vodovodu svazku, z nichž se tyto vlastní zdroje počítají, viz příloha č. 2 stanov. 

 

              III) Způsob výpočtu členských investičních podílů pro obce šumperské části  

              Vodovodu Pomoraví, vychází z rozdělení vodovodů na provozně a místně příslušné 

               související zásobovací řady včetně příslušných objektů (vodojemů, přerušovacích  

               komor, zrychlovacích čerpacích stanic, atd.) a na svazkové rozvodné vodovodní sítě  

               v obcích.  

               Způsob výpočtu členských podílů pro financování zásobovacích řadů, včetně  

               příslušných objektů a rozvodných vodovodních sítí v obcích šumperské části  

               Vodovodu Pomoraví je dán poměrným podílem z celkových vlastních zdrojů na  

               provozně a místně příslušné související zásobovací řady včetně příslušných objektů a  

               rozvodných vodovodních sítí, podle počtů obyvatel dle článku. 3.3. a), přičemž valná  

               hromada svazku stanoví celky členských obcí a k nim provozně a místně příslušné  

               související části vodovodu svazku, z nichž se tyto vlastní zdroje počítají, viz příloha  

               č. 2 stanov. 

  

e)  Splatit roční zálohu na členský podíl na provozování vodovodu a doplatit případný 

     nedoplatek členského podílu na provozování na základě ročního vyúčtování, vše ve 

     výši a lhůtě stanovené valnou hromadou. Valná hromada stanoví celky členských obcí 

     a k nim příslušné části vodovodu svazku, které tvoří provozní celek, viz příloha č. 2  

     stanov a způsob rozúčtování provozních nákladů tohoto celku na obce. 

              Valná hromada je oprávněna uložit členům svazku povinnost podílet se finančně na  

              případné ztrátě svazku, v částkách a termínech stanovených valnou hromadou .  

 

         f,  Neplnění povinnosti člena svazku  je důvodem k vyloučení ze svazku.  

             O vyloučení rozhoduje valná hromada. Vyloučení má stejné důsledky jako vystoupení  

             ze svazku. Vyloučením nebo vystoupením ze svazku není dotčeno právo svazku na  

             náhradu škody.  

 

3.4. Členská obec má možnost na základě schválení zastupitelstvem obce a po odsouhlasení 

valnou hromadou svazku převést vlastní vodárenské zařízení (případně jeho část) do 

majetku svazku. 

Cena tohoto zařízení, stanovená znaleckým posudkem, bude uhrazena členské obci 

z finančních prostředků svazku, nebo bude navýšen členský podíl obce o hodnotu 

převáděného vodohospodářského zařízení. O způsobu vypořádání rozhodne valná 

hromada svazku, na základě návrhu příslušných zastupitelstev členských obcí. 

 

3.5. Svazek má právo nabývat na základě souhlasu valné hromady svazku i majetek 

z vlastnictví jiných subjektů (nečlenů svazku). 

 

 

3.6.   Obec, která vstupuje do již existujícího svazku musí v písemném prohlášení o vstupu do  

   svazku schváleném zastupitelstvem výslovně uvést, že se zavazuje uhradit z vlastních 
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   zdrojů členský příspěvek a zálohu na členský podíl  ve výši a  lhůtě stanovené valnou 

hromadou. Se vstupem do již existujícího svazku musí valná hromada svazku souhlasit 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů  

 

3.7. Obec může ze svazku vystoupit písemným oznámením doručeným představenstvu 

svazku,  že ze svazku vystupuje. Písemné oznámení musí být  podáno nejpozději do 30.6. 

kalendářního roku. Členství pak skončí k 1.1.  následujícího roku v případě, že 

vystupující obec má splněny všechny své závazky vůči svazku. Není-li splněna tato 

podmínka, skončí členství posledním dnem v  měsíci, kdy byly závazky vystupující obce 

zcela splněny. Valná hromada svazku může odsouhlasit ukončení členství i v případě, 

kdy namísto úhrady závazků bude s vystupující obcí uzavřena smlouva o uznání závazků 

co do důvodu a výše (včetně příslušenství) a o způsobu a termínu jejich vypořádání.  

 

3.8. Vystoupí-li obec ze svazku a skončí-li její členství, náleží jí věci a práva, které 

dobrovolně vložila do svazku, avšak bez těch věcí a práv, která jsou  potřebná pro 

provozuschopnost vodovodu svazku. Za tyto potřebné  věci a práva náleží obci finanční 

vypořádání dle znaleckého posudku,nejvýše však do hodnoty vloženého podílu.. 

Pokud obec vystoupí ze svazku před dokončením příslušné části vodovodu svazku/ 

tj.prostějovské nebo olomoucké nebo šumperské  části nebo  před splněním všech  

závazků včetně zaplacení všech finančních závazků vůči svazku, je povinna zaplatit 

svazku na dokončení vodovodu podíl na nákladech příslušné části vodovodu svazku), 

stanovený rozhodnutím valné hromady, ve výši a termínech stanovených valnou 

hromadou  

 

Potom náleží  obci jen podíl na majetku svazku do hodnoty rovnající se výši finančních 

prostředků vložených obcí do svazku /bez podílu na dotacích získaných svazkem/,nikoliv 

nárok na vrácení těchto finančních prostředků.  Faktické majetkové vypořádání ve formě 

nepeněžitého plnění bude provedeno po případném zániku svazku, pokud valná hromada 

svazku nerozhodne jinak 

 

3.9. Členství ve svazku zaniká v případě zániku svazku, o kterém rozhodne valná hromada po 

registraci zániku svazku v registru  vedeném u Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 

3.10. Členské obce svazku mají právo kontrolovat činnost svazku prostřednictvím zvolených 

zástupců podle odst. 4.1. stanov. Občané členských obcí jsou oprávněni účastnit se 

zasedání orgánu svazku, nahlížet do zápisů o jeho jednání a podávat orgánu svazku 

písemné návrhy. 

 

 

Článek 4 

 

Orgány svazku 

 

Orgány svazku jsou: valná hromada, 

     představenstvo, 

     kontrolní a revizní komise 

 

4.1. Valná hromada svazku je složena ze zástupců všech členských obcí, tyto zástupce 

jmenuje a odvolává  zastupitelstvo obce.  

         Členská obec je oprávněna zvolit si i jednoho náhradníka za zvolené zástupce, pro účast  



 5 

         na valných hromadách a o tomto svém kroku písemně informovat představenstvo svazku, 

         stejně jako o případném odvolání tohoto náhradníka, či zvolených zástupců.   

 

4.2. Valná hromada volí ze zástupců obcí patnáctičlenné představenstvo, ve kterém je 

zastoupen každý okres pěti členy. 

 

4.3. Valná hromada volí kontrolní a revizní komisi svazku v počtu devíti členů, po třech 

členech z každého okresu. 

 

 

Článek 5 

VALNÁ HROMADA 

 

Působnost valné hromady 

 

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. 

 

5.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: 

a) rozhodování o změně stanov, 

b) volba a odvolání členů představenstva, 

c) volba a odvolání členů kontrolní a revizní komise  

d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech 

i mezitímní závěrky, 

e) schvalování rozpočtu svazku 

f) rozhodnutí o zrušení svazku s likvidací, jmenovaní a odvolání likvidátora, včetně 

určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

g) rozhodnutí o změně právní formy, 

h) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nemovitého majetku 

nebo jeho části a jeho nájem 

i) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti 

valné hromady. 

         j)    rozhodování o odměňování členů představenstva a kontrolní a revizní komise  

Účast na valné hromadě 

 

5.3. Valná hromada se schází na svých jednáních, nejméně 1xročně. Mimořádná jednání, 

může svolat představenstvo nebo pokud o to požádá jedna třetina členů svazku, nebo 

nadpoloviční většina zástupců jednoho okresu. 

 

Svolávání valné hromady 

 

5.4. Valnou hromadu svolává představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního 

dne účetního období, popřípadě jeho předseda nebo místopředseda, pokud se 

představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví 

povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno 

se usnášet.  

Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 

dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. 
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5.5. Vyžadují-li to zájmy svazku, může valnou hromadu svolat také kontrolní a revizní 

komise a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné 

hromady platí přiměřeně ustanovení o svolávání valné hromady představenstvem. 

 

5.6. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle e-

mailem všem členům svazku na adresu jejich sídla nejméně 7 dnů před konáním valné 

hromady. 

 

5.7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje místo, datum a hodinu konání valné hromady, 

označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání 

valné hromady.  

 

Jednání valné hromady 

 

5.8. Valnou hromadu zahajuje určený člen představenstva. 

 

5.9. Jednání valné hromady řídí předseda nebo místopředseda případně člen pověřený 

představenstvem. 

 

5.10. Valná hromada volí  předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě 

osoby pověřené sčítáním hlasů. 

5.10. Valná hromada volí  návrhovou komisi,  dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené 

sčítáním hlasů. 

 

 

 

5.11. O návrhu na doplnění nebo změnu programu valné hromady se hlasuje pouze v případě, 

jsou-li přítomni všichni členové svazku.  

 

Rozhodování valné hromady 

 

5.12. Valná hromada rozhoduje usnesením při alespoň 50% účasti zvolených zástupců 

členských obcí, případně náhradníků těchto zástupců zvolených rovněž členskými 

obcemi. Usnesení je přijato obdrží-li souhlas nejméně dvou třetin přítomných zástupců. 

Počet zástupců jednotlivých členských obcí je dán počtem obyvatel (zásobovaných) 

podle odstavce 3.3.a) stanov svazku takto: 

  Do   1000 obyvatel - 1 zástupce 

  Do   2000 obyvatel - 2 zástupci 

  Do   4000 obyvatel - 3 zástupci 

  Do   8000 obyvatel - 4 zástupci 

  Do 16000 obyvatel - 5 zástupců 

 

5.13. Při hlasování mají obce, v jejichž katastru bude voda čerpána do systému svazku 

Vodovodu Pomoraví právo veta v těchto případech: 

a) v otázce množství čerpané vody, v případě prokazatelného negativního vlivu na 

životní prostředí v dané lokalitě 

b) v otázce ceny vody v dané obci, cena vody nepřesáhne provozní náklady v místě 

čerpání. 
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5.14. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou 

hromadu s tím, že lhůta pro svolání valné hromady činí 10 dnů. 

Pozvánka musí být zaslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána 

původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, 

na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít 

nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. 

 

Zápis 

 

5.15. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. K zápisu se přiloží návrhy a 

prohlášení, předložená na valné hromadě, usnesení a presenční listina z valné hromady. 

 

5.16. Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni 

a) účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání 

b) podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy 

c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za 

uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně nebo ústně na zasedání orgánu svazku 

obcí 

 

 

Článek 6 

PŘEDSTAVENSTVO 

 

Postavení a působnost představenstva 

 

6.1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. 

Osobami oprávněnými jednat jménem svazku ve smyslu § 20 obč. zák. jsou předseda a 

místopředsedové představenstva svazku, zapsaní v registru vedeném u Krajského úřadu 

Olomouckého Kraje. Jednat jménem svazku jsou oprávněni předseda a místopředsedové 

samostatně. 

 

6.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech svazku, které nejsou obecně závaznými 

právními předpisy, stanovami svazku nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do 

působnosti valné hromady nebo revizní komise. 

 

6.3. Představenstvu přísluší zejména: 

a) svolávat valnou hromadu, 

b) schvalovat koncepce činnosti svazku, 

c) navrhovat odměnu jednotlivým členům představenstva a revizní komise pro 

rozhodnutí valné hromady o odměňování členů orgánů, 

d) předkládat valné hromadě ke schválení zejména: 

 návrhy na změnu stanov, 

 návrh rozpočtu svazku, 

návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, roční zprávy o činnosti svazku a o stavu 

jejího majetku a hospodaření, návrhy na zřízení a zrušení dalších ve stanovách 

neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, návrh na 

zrušení ,svazku 

e) vykonávat usnesení valné hromady, 

f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, smluv a ostatních dokladů 

svazku 
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g) podávat návrhy na zápisy do obchodního rejstříku, činit další úkony, kterými jej 

pověřila valná hromada, 

h) schvalovat případné rozpočtové změny 

i) rozhodovat o personálních  a mzdových záležitostech zaměstnanců svazku 

j) pověřit zaměstnance kanceláře svazku zabezpečením administrativních, provozních a 

jiných činností svazku 

 

Složení, ustanovení a funkční období představenstva 

 

6.4. Představenstvo svazku má 15 členů. 

 

6.5. Členy představenstva volí valná hromada. Členem představenstva může být jen fyzická 

osoba – řádně zvolený zástupce členské obce. 

 

6.6. Funkční období představenstva je shodné s funkčním obdobím obecního zastupitelstva a 

končí nejpozději uplynutím 3 měsíců po ukončení funkčního období obecního 

zastupitelstva s tím, že v této lhůtě bude hospodářsky a finančně uzavřeno hospodaření 

svazku a předána veškerá agenda novému představenstvu. Opětovná volba člena 

představenstva je možná. 

 

6.7. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán, musí valná hromada do tří 

měsíců zvolit nového člena představenstva. Člen představenstva, který se hodlá vzdát své 

funkce, oznámí své rozhodnutí písemným prohlášením doručeným představenstvu 

společnosti. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, 

nejpozději však uplynutím tří měsíců ode dne písemného doručení o vzdání se funkce 

nebo písemného doručení o odvolání z funkce. 

Pokud členská obec odvolá svého zástupce a tento je zároveň členem představenstva 

svazku nebo kontrolní a revizní komise je členská obec povinna písemně o této 

skutečnosti neprodleně informovat představenstvo svazku. 

Na základě této skutečnosti je valná hromada povinna do 3 měsíců ode dne doručení výše 

uvedeného písemného oznámení zvolit nového člena představenstva nebo revizní a 

kontrolní komise. V případě, že takto neučiní, končí funkční období tohoto člena 

představenstva nebo kontrolní a revizní komise uplynutím této 3 měsíční lhůty. 

 

6.8.  Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy tak, aby byl zastoupen 

        každý okres. 

 

 

 

Svolávání zasedání představenstva 

 

6.9. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. 

6.10. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka 

musí být členům představenstva odeslána e-mailem nejméně pět dní před zasedáním. 

 

6.11. Předseda nebo místopředseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li 

o to alespoň dva členové představenstva nebo dva členové kontrolní a revizní komise. 
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6.12. Představenstvo, předseda nebo místopředseda může podle své úvahy pozvat na zasedání i 

členy jiných orgánů svazku, zaměstnance svazku nebo jiné osoby. 

 

6.13. Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni 

a) účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání 

b) podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy 

c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za 

uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání orgánu svazku 

obcí 

 

Zasedání představenstva 

 

6.14. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo místopředseda. V případě jejich 

nepřítomnosti řídí zasedání pověřený člen představenstva. 

 

6.15. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané 

představenstvem určeným zapisovatelem a předsedou nebo místopředsedou  

představenstva. Neúčastní-li se předseda nebo místopředseda  představenstva zasedání 

představenstva, podepíše zápis pověřený člen představenstva. V zápisu z jednání 

představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti 

jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.  

 

6.16. Náklady spojené se zasedáním i s další související činností členů představenstva nese 

svazek. 

 

Rozhodování představenstva 

 

6.17. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční 

většina jeho členů. 

 

6.18. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je 

zapotřebí, aby pro ně hlasovala 2/3 většina přítomných členů představenstva.Každý člen 

představenstva má jeden hlas. 

 

Rozhodování představenstva mimo zasedání 

 

6.19. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit 

rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí 

písemně vyjádřit všichni členové představenstva. Pokud se některý z členů 

představenstva písemně nevyjádří, považuje se jeho rozhodnutí za nesouhlasné. 

 

6.20. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání 

představenstva. 

 

6.21. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva 

zajišťuje předseda představenstva , místopředseda nebo pověřený člen představenstva. 

 

Povinnosti členů představenstva 
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6.22. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by mohlo způsobit svazku škodu. 

 

                                             Odměny členů představenstva 

 

6.23. Členům představenstva lze přiznat za výkon jejich funkce odměna schválená valnou 

hromadou. 

 

Jednání za svazek 

 

6.24. Jménem svazku jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda nebo 

místopředsedové svazku a to každý samostatně.  

 

Podepisování za svazek 

 

6.25. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis 

předseda svazku nebo  místopředseda. 

 

 

Článek 7 

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE 

 

Postavení a působnost kontrolní a revizní komise. 

 

7.1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem společnosti. 

 

7.2. Členy kontrolní a revizní komise volí ze svého středu valná hromada. Za člena kontrolní 

a revizní komise nemůže být zvolen člen představenstva svazku. 

  Členové  volí ze svého středu předsedu KRK. 

 

7.3. Kontrolní a revizní komise kontroluje veškerou činnost svazku, provádí revize 

hospodářské činnosti a prověrku roční uzávěrky svazku. 

 

7.4. Kontrolní a revizní  komisi přísluší zejména: 

a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na 

rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, a předkládat své vyjádření valné hromadě, 

b) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhovat na 

ní potřebná opatření; 

c) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, 

d) nahlížet do evidence, účetnictví, obchodních smluv a ostatních dokladů a zápisů 

týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny 

v souladu se skutečností a zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s 

právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady společnosti. 

 

7.5. Kontrolní a revizní komise se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, 

pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. 

 

7.6.  Kontrolní a revizní komise odpovídá za svou činnost valné hromadě a podává jí zprávy  

        o  své činnosti.  
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Složení, ustavení a funkční období kontrolní a revizní komise 

 

7.7. Kontrolní a revizní komise svazku  má 9 členů. Členové revizní komise  jsou voleni 

valnou hromadou svazku. 

 

7.8. Člen KRK komise nesmí být zároveň členem představenstva, 7.9. Funkční období 

KRK komise je shodné s funkčním obdobím  představenstva. Opětovná volba členů 

kontrolní a revizní komise je možná. 

 

7.10. Jestliže člen kontrolní a revizní komise zemře, vzdá se funkce, je odvolán, musí valná 

hromada do tří měsíců zvolit nového člena kontrolní a revizní komise. Člen kontrolní a 

revizní komise, který se hodlá vzdát své funkce, oznámí své rozhodnutí písemným 

prohlášením doručeným představenstvu společnosti. Funkce člena kontrolní a revizní 

komise zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců ode dne 

písemného doručení o vzdání se funkce nebo písemného doručení o odvolání z funkce. 

Pokud členská obec odvolá svého zástupce a tento je zároveň členem kontrolní a revizní 

komise je členská obec povinna písemně o této skutečnosti neprodleně informovat 

představenstvo svazku. 

Na základě této skutečnosti je valná hromada povinna do 3 měsíců ode dne doručení výše 

uvedeného písemného oznámení zvolit nového člena revizní a kontrolní komise. 

V případě, že takto neučiní, končí funkční období tohoto člena kontrolní a revizní komise 

uplynutím této 3 měsíční lhůty. 

 

7.11. Kontrolní a revizní komise volí  ze svého středu předsedu kontrolní a revizní komise. 

 

Svolávání zasedání kontrolní a revizní komise 

 

7.12. Kontrolní a revizní komise zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. 

 

7.13 Svolávání KRK se řídí stejnými zásadami jako svolávání zasedání představenstva 

společnosti. 

 

7.14. Předseda nebo pověřený člen KRK je povinen svolat zasedání komise vždy, požádá-li o 

to některý z členů kontrolní a revizní komise nebo představenstva. 

 

7.15. Kontrolní a revizní komise  může podle své úvahy pozvat na zasedání i členy jiných 

orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. 

 

Zasedání kontrolní a  revizní komise 

 

7.16. Zasedání KRK řídí její předseda nebo pověřený člen. 

 

7.17. O průběhu zasedání KRK a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje 

kontrolní a revizní komisí určený zapisovatel a předseda KRK. V zápise se uvedou i 

stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. 

 

7.18. Náklady spojené se zasedáním i s další činností členů KRK  nese svazek. 
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Usnášení kontrolní a revizní komise 

 

7.19. Kontrolní a revizní komise je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna 

nadpoloviční většina členů. 

 

7.20. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných KRK je zapotřebí, aby pro ně 

hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů KRK komise. 

 

Povinnosti členů kontrolní a revizní komise 

 

7.21. Členové KRK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 

by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů KRK 

vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu  svazku 

 

                                    Odměny členů kontrolní a revizní komise 

 

7.22. Členům KRK  lze přiznat za výkon jejich funkce odměna schválená valnou hromadou.  

 

 

Článek 8 

 

Zaměstnanci svazku 

 

8.1. Pro zajištění administrativních, provozních a jiných činností může svazek zřídit funkce 

placených pracovníků (tzv. kancelář svazku), kteří jsou přijímáni výběrovým řízením a 

jsou řízeni předsedou představenstva svazku, v případě jeho nepřítomnosti 

místopředsedou. Pracovně právní vztahy se řídí dle Zákoníku práce. 

 

8.2. Povinnosti zaměstnanců svazku a jejich kompetence, včetně  mzdových záležitostí jsou 

obsaženy ve „Vnitroorganizační směrnici“, jejíž obsah a změny schvaluje představenstvo 

svazku. 

 

 

Článek 9 

 

Doplnění a změna stanov 

 

9.1. K doplnění a změně stanov svazku je oprávněna valná hromada. Usnesení se přijímá 

dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou odst. 5.13, který není 

možno měnit. 

 

9.2. Změna a doplnění stanov se zapisují do registru sdružení vedeného u Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. 

 

 

Článek 10 

HOSPODAŘENÍ SVAZKU 
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10.1. Svazek je samostatným právním subjektem nesoucí právní a majetkovou odpovědnost za 

svou činnost, samostatně hospodaří na svůj účet. 

 

10.2. Zdrojem financování jsou příspěvky členů představující členské příspěvky na činnost 

svazku, členské podíly na investiční výstavbu, členské podíly na provozování vodovodu, 

příspěvky jiných fyzických a právnických osob, státní a jiné dotace, úvěr na investiční 

výstavbu a provoz a zisk z obchodní činnosti v souvislosti se zásobováním vodou. 

 

10.3. Valná hromada je oprávněna uložit členům svazku povinnost podílet se na úhradě 

závazků svazku peněžitým plněním ve výši stanovené podle klíče dle odstavce 3.3. d) 

nebo 3.3. e) stanov. 

 

10.4. Valná hromada stanoví použití zisku svazku a v případě, že bude rozhodnuto o jeho 

rozdělení, bude použit klíč dle odst. 3.3.d) a 3.3.e) stanov. 

 

Účetní období 

 

10.5. Účetní období je totožné s kalendářním rokem. 

 

Evidence a účetnictví svazku 

 

10.6. Evidence a účetnictví svazku se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně 

závazným právním předpisům. 

 

Účetní závěrka 

 

10.7. Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a 

návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení celkové výše 

dividend a tantiém, popřípadě návrhu na úhradu ztráty svazku, zajišťuje představenstvo. 

Sestavenou řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, 

spolu s uvedenými návrhy včas předloží představenstvo k přezkoumání KRK a 

nezávislému auditorovi, kterého pro tuto činnost zajistí. 

 

10.8. Řádná, mimořádná, konsolidovaná, popřípadě i mezitímní účetní závěrka musí být 

sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám 

řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, 

v níž se svazek nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých ve stanoveném  

účetním období. 

 

 

Článek 11 

 

Rozhodnutí valné hromady o zrušení svazku 

 

11.1. O zrušení svazku s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada 

dvěma třetinami hlasů všech přítomných. O tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.  

 

Likvidace svazku 
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11.2. Způsob provedení likvidace svazku při jeho zrušení se řídí obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

11.3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku svazku rozhoduje valná hromada .  

 

Zánik svazku 

 

11.4. Svazek zaniká výmazem z registru zájmových sdružení právnických osob. 

 

Způsob majetkového vypořádání při zániku svazku 

 

11.5. Při zániku svazku se v prvé řadě vypořádají závazky vůči státu. Dále se vypořádají dluhy 

věřitelů. V případě, kdy majetek svazku nepokryje všechny pohledávky, přechází  na 

členy svazku povinnost  uhradit dlužnou částku podle klíče dle odst. 3.3.d) a 3.3.e) 

stanov. Zůstatek po uspokojení věřitelů bude rozdělen mezi členy svazku podle klíče dle 

odst. 3.3.d) a 3.3.e) stanov. 

 

Článek 12 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Výkladové ustanovení 

 

12.1. V případě, že některá ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k 

jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení 

chybí, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje 

buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou 

a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení 

právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 

 

Účinnost stanov 

 

12.2. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy  

         o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov  

         nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. 

 

12.3.  Těmito stanovami se doplňují a mění stanovy schválené valnou hromadou svazku dne 

           29.6.2006. 

 

12.4.  Součástí stanov jsou tyto přílohy :  

 

Příloha č. 2 – Celky členských obcí 

 

Správnost tohoto znění stanov  potvrzují a svým podpisem ověřují : 
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    Ing. Eliška  D o s t á l o v á  v.r.                        

       předsedkyně představenstva                       …......………………………………… 

 

 

 

 

    

 

         Martin  H y n d r i ch   v.r. 

1. místopředseda představenstva                        ............................................................. 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří  L i n h a r t   v.r. 

2.místopředsedkyně představenstva                  ..………………………………………. 

 

 

 

 

 

          Jaroslav  P i ň o s   v.r. 

předseda kontrolní a revizní komise                   ..……………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

V Kostelci na Hané dne: 23.6. 2011 
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Příloha č. 2 stanov svazku obcí Vodovod Pomoraví schválených 26. Valnou hromadou 

svazku dne 23.6. 2011 
 

 

1. Celky členských obcí a k nim příslušné části vodovodu svazku pro stanovení investičních členských podílů 
podle odst. 3.3.d) stanov sv.obcí VP 

    

celek č. název členské obce počet 
obyvatel 

objekty vodovodu 

1 Brníčko 605 ČS Kolšov, řad Kolšov-VDJ Brníčko, VDJ Brníčko, řad VDJ 
Brníčko-Brníčko 

 Dlouhomilov 472  

2 Dlouhomilov 472 řad Brníčko-Dlouhomilov, síť Dlouhomilov 1.E 

3 SV Dubicko Bohuslavice 430 řad V6, VDJ Dubicko, dispečink 

 Dubicko 1010  

 Hrabová 607  

 Lukavice 955  

 Police 260  

 Úsov 1179  

 Zvole 704  

4 Dubicko 1010 řad V13 

 Hrabová 607  

5 Bohuslavice 430 řad D z VDJ Dubicko po VŠ Dubicko 

 Dubicko 1010  

 Lukavice 955  

 Zvole 704  

6 Bohuslavice 430 řad D od VŠ Dubicko-VŠ Bohuslavice v profilu 150 mm, PVC v 
ceně v době realizace 

 Lukavice 955  

 Zvole 704  

7 okr. Olomouc 10859 řad D od VŠ Dubicko-VŠ Bohuslavice rozdíl mezi skut.cenou a 
cenou 150 mm PVC 

 okr. Prostějov 13168  

8 SV Dubicko  5145 vodoměr.š. Bohuslavice, 50% O.Bohuslavice, 50% ost.obce SV 
Dubicko dle počtu obyvatel 

9 Lukavice 955 řad D od VŠ Bohuslavice-VŠ Vlachov (bez úseku v majetku 
obce Lukavice), v profilu 150mm PVC, v ceně v době realizace 
řadu D 

 Zvole 704  

10 okr. Olomouc 10859 řad D od VŠ Bohuslavice-VŠ Vlachov, Rozdíl mezi skut.cenou 
a cenou 150 mm, PVC  

 okr. Prostějov 13168  

11 Lukavice 955 vodoměr.š. Lukavice 

12 Zvole 704 řad Vlachov-Zvole 

13 Police 260 řad V14, VDJ Úsov 

 Úsov 1179  

14 Police 260 řad G, síť Police 

15 Úsov 1179 řad F 

16 SV Dubicko 5145 řad V10, monitoring 

 okr. Olomouc 10859  

 okr. Prostějov 13168  

17 SV Dubicko 46,30% prameniště Bohuslavice 

 okr. Olomouc 23,90%  

 okr. Prostějov 29,80%  

18 SV Náměšť-
Cholina 

Bílsko 193 Stavba VP2 bez vod.Slavonín-Nemilany, Stavba VP6, u obcí 
kde část vodovod.sítě je v majetku obce 
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(např.Náměšť,Topolany) budou tyto vlast.vod.sítě do čl.podílů 
započteny a to procentním podílem vl.zdrojů staveb VP v 
okr.Olomouc 

 Cholina 660  

 Loučany 610  

 Loučka 230  

 Luběnice 416  

 Náměšť n/H 1830  

 Olbramice 230  

 OL-Topolany 320  

 Senice n/H 1793  

 Senička 320  

 Těšetice 1176  

 Ústín 311  

 Vilémov 490  

19 OL-Slavonín-Nemilany 2280 st.VP2, část vod.Slavonín-Nemilany, vod.přípojky S-Nem. 

20 SV Náměšť-Cholina 75,80% stavba VP3 

 okr. Prostějov 24,20%  

21 Bílovice-Lutotín 446  

 Čechy p/Kos. 919  

 Čelechovice n/H 1011  

 Hluchov 311  

 Konice-N.Dědina 100  

 Kostelec n/H 2699  

 Laškov 626  

 Lešany 373  

 Mostkovice 1315  

 Ohrozim 424  

 Pěnčín 728  

 Plumlov (Soběsuky,Žárovice,Hamry) 591  

 Přemyslovice 1318  

 Ptení 1125  

 Stařechovice 513  

 Stražisko 416  

 Zdětín 277  

    

    

2. Celky členských obcí a k nim příslušné části vodovodu svazku pro stanovení provozních členských podílů podle 
odst. 3.3.e) stanov sv.obcí VP 

    

celek č. název členské obce počet 
obyvatel 

objekty vodovodu 

1 Brníčko 605 ČS Kolšov, řad Kolšov-VDJ Brníčko, VDJ Brníčko, řad VDJ 
Brníčko-Brníčko 

 Dlouhomilov 472  

2 Dlouhomilov 472 řad Brníčko-Dlouhomilov, síť Dlouhomilov 1.E 

3 SV Dubicko Bohuslavice 430 řad V6, VDJ Dubicko, dispečink 

 Dubicko 1010  

 Hrabová 607  

 Lukavice 955  

 Police 260  

 Úsov 1179  

 Zvole 704  

4 Dubicko 1010 řad V13 

 Hrabová 607  

5 Bohuslavice 430 řad D z VDJ Dubicko po VŠ Dubicko 
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 Dubicko 1010  

 Lukavice 955  

 Zvole 704  

6 Bohuslavice 430 řad D od VŠ Dubicko-VŠ Bohuslavice. Případné vyšší náklady 
provozu vyvolané větší dimenzí budou řešeny individuálně 

 Lukavice 955  

 Zvole 704  

7 Bohuslavice 430 vodoměr.š.Bohuslavice 

8 Lukavice 955 řad D od VŠ Bohuslavice-VŠ Vlachov. Případné vyšší náklady 
provozu vyvolané větší dimenzí budou řešeny individuálně 

 Zvole 704  

9 Lukavice 955 vodoměr.š. Lukavice 

10 Zvole 704 řad Vlachov-Zvole 

11 Police 260 řad V14, VDJ Úsov 

 Úsov 1179  

12 Police 260 řad G, síť Police 

13 Úsov 1179 řad F 

14 SV Dubicko 5605 řad V10, prameniště Bohuslavice, monitoring, podíl PV a OL na 
prov.nákl.bude řešen individ. 

15 SV Náměšť Loučany 610 všechny objekty SV Náměšť. Případné vyšší náklady provozu 
vyvolané větší dimenzí řadu Z, budou řešeny individuálně 

 Luběnice 416  

 Náměšť n/H 1830  

 OL-Topolany 320  

 Senice n/H 1793  

 Senička 320  

 Těšetice 1176  

 Ústín 311  

16 SV Cholina Bílsko 193 všechny objekty SV Cholina 

 Cholina 660  

 Loučka 230  

 Olbramice 230  

 Vilémov 490  

17 OL-Slavonín-Nemilany 2280 vod. Slavonín-Nemilany 

18 SV Kostelec Bílovice-Lutotín 446 všechny objekty SV Kostelec, mimo vodovodní síť 
Stařechovice 

 Čechy p/Kos. 919  

 Čelechovice n/H 1011  

 Hluchov 311  

 Konice-N.Dědina 100  

 Kostelec n/H 2699  

 Laškov 626  

 Lešany 373  

 Pěnčín 728  

 Přemyslovice 1318  

 Ptení 1125  

 Stařechovice 513  

 Stražisko 416  

 Zdětín 277  

19 SV Mostkovice Mostkovice 1315 všechny objekty SV Mostkovice 

 Ohrozim 424  

 Plumlov (Soběsuky,Žárovice,Hamry) 591  

    

Zpracoval : Ing. Otáhal    
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Správnost tohoto znění 2.přílohy stanov  potvrzují a svým podpisem ověřují: 

 

 
 

 

 

 

 Ing. Eliška  D o s t á l o v á  v.r.                         

   předsedkyně představenstva                         ………………………………………… 

    

 

 

 

      

        Martin  H y n d r i ch  v.r. 

1. místopředseda představenstva                      ............................................................. 

 

 

 

 

 

     Ing. Jiří  L i n h a r t   v.r. 

2.místopředsedkyně představenstva                  ………………………………………. 

 

 

 

 

 

           Jaroslav  P i ň o s   v.r. 

předseda kontrolní a revizní komise                  ……………………………………….. 
 

 

 
 

V Kostelci  na Hané dne: 23.6. 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


