STANOVY
Svazku obcí NY-KO
(dále jen „Stanovy“)
I.
Členové svazku obcí
1) Názvy a sídla členů svazku:
Obec Barchovice
Obec Bečváry
Obec Břežany I
Městys Červené Pečky
Obec Dolní Chvatliny
Obec Drahobudice
Obec Horní Kruty
Obec Klučov
Obec Kořenice
Město Kostelec nad Černými lesy
Obec Krupá
Obec Krychnov
Obec Malotice
Obec Masojedy
Obec Přišimasy
Obec Rostoklaty
Obec Toušice
Obec Třebovle,
Obec Velký Osek
Obec Veltruby
Obec Vrátkov
Obec Zalešany
Město Zásmuky
Obec Ždánice
Obec Dlouhopolsko
Obec Hořany
Obec Choťovice
Obec Choťánky
Obec Chrást
Obec Kněžice
Obec Libice nad Cidlinou
Město Městec Králové
Obec Odřepsy
Obec Pátek
Město Sadská
Obec Tatce

Barchovice 68, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Bečváry 161, 281 43 Bečváry
Břežany I 67, 280 02 Kolín 2
Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky
Dolní Chvatliny 4, 281 43 Bečváry
Drahobudice 51, 281 43 Bečváry
Horní Kruty 76, 281 46 Horní Kruty
Klučov 114, 282 01 Český Brod
Kořenice 78, 28141 Ratboř
n. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Krupá 100, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Krychnov 57, 280 02 Kolín 2
Malotice 35, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Masojedy 27, 282 01 Masojedy
Jana Čermáka 80, 282 01 Přišimasy
Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty
Toušice 16, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Třebovle 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Sportovní 239, 280 02 Kolín 2
Vrátkov 17, 282 01 Český Brod
Zalešany 50, 280 02 Kolín 2
Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky
Ždánice 70, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Poděbradská 24, 289 03 Městec Králové
Hořany 52, 289 14 Hořany
Choťovice 1, 289 05 Žehuň
Choťánky 24, 290 01 Poděbrady
Chrást 150, 289 14 Chrást
Kněžice 37, 289 02 Kněžice
Husova 4, 28 907 Libice nad Cidlinou
Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové
Odřepsy 72, 289 07 Libice nad Cidlinou
Pátek 14, 290 01 Poděbrady
Palackého náměstí 1, 289 12 Sadská
Podedvorem 81, 289 11 Tatce

2) Název svazku: Svazek obcí NY-KO (dále jen „Svazek“).
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3) Sídlo svazku: Ždánice.
4) Členy Svazku mohou být pouze obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
II.
Předmět činnosti svazku
1) Předmětem činnosti Svazku je především spolupráce členských obcí v oblasti hospodaření a
nakládání s komunálními odpady.
2) V rámci předmětu činnosti podle odstavce 1) zajišťuje Svazek zejména:
a) zpracování společných programů a systémů třídění, svozu a likvidace komunálních odpadů
v členských obcích;
b) provozování svozu komunálních odpadů;
c) rozšíření a zdokonalení systému třídění, sběru, přepravy a hospodaření s odpady;
d) zřizování a provozování zařízení sloužících k ekologicky nezávadnému hospodaření s odpady;
e) zprostředkování dalších komunálně využitelných služeb.
3) Předmětem činnosti Svazku mohou být další služby a činnosti v oblasti veřejné správy pro zajišťování
funkcí členských obcí a měst v jejich samostatné působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
pokud je schválí valná hromada.
III.
Úprava majetkových poměrů a zdroje příjmu svazku
1) Majetkem Svazku jsou věci a majetková práva postoupená Svazku jednotlivými členy, které jsou
nepřevoditelné ze Svazku na jinou osobu vyjma dané členské obce, z jejíhož majetku byly tyto věci a
majetková práva poskytnuty. Dále jsou majetkem Svazku věci a majetková práva získaná vlastní
činností Svazku.
2) Svazek odpovídá svým majetkem za plnění svých povinností a závazků. Přesahuje-li potřeba krytí
závazků možnosti Svazku, podílejí se na jejím krytí jednotliví členové Svazku jedině, pokud o přijetí
takového závazku rozhodla valná hromada.
3) Svazek nemůže ručit za závazky fyzických ani právnických osob.
4) Svazek může přijmout závazek a povinnosti ze zástavního práva, věcného břemene či práva stavby
jen se souhlasem valné hromady a rovněž člena, jež daný nemovitý majetek do Svazku vložil, pokud
takový nevznikl z vlastní činnosti Svazku.
5) Valná hromada je oprávněna v případě potřeby rozhodnout o výši a účelu ročního nebo mimořádného
příspěvku členů Svazku. V případě tohoto hlasování má každý člen Svazku jeden hlas. Roční
příspěvek se hradí za kalendářní rok.
6) Valná hromada může taktéž rozhodnout o odpuštění ročního nebo mimořádného příspěvku člena
Svazu z důvodu, který uvede ve svém usnesení. Vstupní vklad odpustit nelze.
7) Člen, který ve lhůtě stanovené valnou hromadou nesplnil svou povinnost a nezaplatil valnou
hromadou stanovený roční nebo mimořádný příspěvek, může být valnou hromadou vyloučen.
8) Příjmy Svazku tvoří zejména:
a) příjmy z vlastní činnosti Svazku;
b) úvěry, sdružené prostředky, dary a jiné nahodilé příjmy;
c) podíl na zisku (dividendy) společnosti NYKOS a.s. Ždánice;
d) dotace a návratné finanční výpomoci, subvence či veřejné i soukromé granty.
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9) Členové berou na vědomí, že Svazek obcí NY-KO je akcionářem společnosti NYKOS a.s., IČO: 250
85 000, se sídlem č. p. 170, 281 63 Ždánice.
IV.
Rozdělení zisku
1) Členové mají nárok na podíl na zisku v poměru podle vstupních vkladů do Svazku od jednotlivých
členů. Informaci o aktuální výši podílů na zisku zveřejní Svazek na svých webových stránkách. O
tom, zda se zisk rozdělí, rozhoduje valná hromada.
2) Valná hromada může rozhodnout o jiném použití nebo rozdělení zisku.
V.
Úhrada ztrát svazku
1) Případné ztráty Svazku se hradí z aktiv svazku, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
2) Členové Svazku neodpovídají za ztráty Svazku.
VI.
Fondy
1) Valná hromada může rozhodnout o vytvoření fondů Svazku a o způsobu jejich naplňování a využití.
VII.
Rozpočet svazku
1) Svazek sestavuje svůj rozpočet na nadcházející kalendářní rok a hospodaří podle něj. Po ukončení
kalendářního roku sestaví Svazek závěrečný účet, který má být projednán a schválen nejpozději do
30. 6. kalendářního roku následujícím po kalendářním roce, za který je závěrečný účet Svazku
sestavován.
2) Svazek rovněž sestavuje střednědobý rozpočtový výhled na min. 2 nadcházející kalendářní roky.
3) Svazek vede účetnictví v rozsahu daném zákonem.
4) Svazek zajišťuje přezkum hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok dle příslušných právních
předpisů.
VIII.
Práva a povinnosti členů
1) Člen je povinen uhradit roční nebo mimořádný příspěvek pro daný kalendářní rok, pokud o těchto
příspěvcích valná hromada rozhodla.
2) Zástupci členů Svazku vykonávají svá práva týkající se řízení Svazku na valné hromadě. Zástupce
člena je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní
vysvětlení záležitostí týkajících se Svazku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu
záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon hlasovacích práv na ní, a uplatňovat návrhy
a protinávrhy.
3) Členové mají povinnost dodržovat Stanovy a usnesení orgánů Svazku, poskytovat potřebnou
součinnost orgánům Svazku v rozsahu svých možností a předávat orgánům Svazku informace, které
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mají zásadní význam pro činnost Svazku.
4) Členové mají právo vyžadovat od orgánů Svazku informace o záležitostech Svazku a nahlížet do
dokladů a dokumentů Svazku.
5) Členové mají právo svolat valnou hromadu na základě žádosti alespoň 1/3 hlasů všech členů Svazku.
IX.
Vznik a zánik členství ve svazku
1) Členství ve Svazku vzniká na základě souhlasu Valné hromady Svazku, byl-li vstup do Svazku
schválen zastupitelstvem dané obce. Do termínu určeného Valnou hromadou Svazku musí nově
vstupující člen uhradit na Svazku vstupní vklad.
2) Výše vstupního vkladu při vzniku členství ve Svazku činí pro obec na každých jejích započatých 500
obyvatel částku 5 tis. Kč.
3) Členství ve Svazku zaniká:
a) vystoupením člena na základě výpovědi schválené zastupitelstvem obce a doručené Správní
radě Svazku a členství zaniká k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém byla výpověď
doručena;
b) vyloučením člena na základě neplnění povinností vyplývajících z členství ve Svazku včetně
případu dle čl. III., odst. 5) těchto Stanov a členství zaniká 30 kalendářních dnů od dne přijetí
usnesení valné hromady o vyloučení.
4) Při zániku členství vystoupením se provede majetkové vypořádání. Vypořádací podíl se stanoví na
základě podílu člena na celkovém uhrazeném objemu vstupních vkladů, movitého a nemovitého
majetku. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích a vychází z vlastního kapitálu Svazku zjištěného
z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku členství. V případě, kdy
se podstatně liší reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví, se při určení výše
vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní
závěrce. Nároku na majetkové vypořádání se člen, kterému zaniklo členství, může vzdát.
5) Finanční a majetkové vypořádání proběhne do 12 měsíců po ukončení členství. V případě dohody lze
provést finanční a majetkové vypořádání i jiným způsobem.
6) V případě, že byl člen vyloučen pro neplnění povinností dle čl. IX odst. 3) písm. b) těchto Stanov,
nemá žádný právní nárok na jakékoliv majetkové a finanční vypořádání, pokud se Svazek a člen
nedohodnou jinak.
X.
Orgány svazku
1) Svazek zřizuje tyto orgány:
a) valná hromada,
b) správní rada,
c) dozorčí rada,
d) předseda a místopředsedové svazku.
XI.
Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem Svazku je valná hromada.
2) Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro Svazek a jeho orgány závazná.
3) Valnou hromadu tvoří zástupci členských obcí určení zastupitelstvy členských obcí, přičemž každá
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členská obec může určit pouze jednoho zástupce k jednání a hlasování na valné hromadě; zástupce
členské obce na základě zmocnění zastupitelstva je v případě vlastní opodstatněné neúčasti oprávněn
zčásti nebo zcela pověřit k jednání a hlasování na valné hromadě jinou osobou z řad zastupitelstva
nebo zaměstnance obce. Pověřit k jednání a hlasování na valné hromadě; zástupce jiné obce je
nepřípustné.
4) Do působnosti valné hromady náleží:
a)
schvalování a změny Stanov, nebo rozšíření předmětu činnosti,
b)
rozhodování o změně výše základního kapitálu,
c)
volba a odvolání členů správní rady a z jejích členů volba a odvolání předsedy a
místopředsedy správní rady, kteří jsou zároveň Svazku předsedou a místopředsedou Svazku,
d)
volba a odvolání členů dozorčí rady a z jejích členů volba a odvolání předsedy a
místopředsedy dozorčí rady,
e)
schválení závěrečného účtu Svazku,
f)
rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
g)
rozhodování o zrušení Svazku s likvidací,
h)
schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
i)
rozhodování o vstupu Svazku do dalších právnických osob,
j)
rozhodování o přijetí nového člena Svazku,
k)
rozhodování o žádosti o vystoupení člena, majetkovém vypořádání se členy, nebo věřiteli,
l)
rozhodování o vyloučení člena Svazku,
m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
n)
další rozhodování, která právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
o)
stanovení výše ročního nebo mimořádného příspěvku podle čl. III. Stanov,
p)
schválení společného programu hospodaření s komunálními odpady a dalších programů pro
jednotlivé oblasti činnosti Svazku,
q)
rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí a o finančních a majetkových úkonech ve
vztahu k movitým věcem a službám v hodnotě nad 500 tisíc Kč bez DPH,
r)
rozhodování o dalších otázkách, které si vyhradí do své působnosti.
5) Valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka.
6) Valnou hromadu svolává předseda pozvánkou. Pozvánku zašle všem členům na adresu sídla bydliště
nebo do datové schránky uvedené v seznamu členů nejméně 14 dní před konáním valné hromady.
7) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří představují svými hlasy více než
polovinu všech hlasů členů Svazku.
8) Každý člen do 500 obyvatel má jeden hlas, člen od 501 do 1 000 obyvatel má 2 hlasy, člen od 1 001
do 2 000 obyvatel má 3 hlasy, člen od 2 001 do 4 000 a více obyvatel má 4 hlasy, vyjma hlasování o
záležitosti v odst. 4 písm. o) tohoto článku Stanov v návaznosti na čl. III. odst. 5 těchto Stanov.
9) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. Ve věcech uvedených
v odst. 4 pod písmeny a), g), i), k), o) rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Svazku.
10) Valná hromada musí být svolána nejpozději do jednoho měsíce, požádají-li o to členové, jejichž
počet dosáhne 1/3 hlasů všech členů Svazku. Pokud ji předseda nesvolá, může ji svolat kterýkoliv
z členů, který požadoval její svolání dle čl. VIII odst. 5) těchto Stanov.
XII.
Správní rada
1) Správní rada je rozhodovacím a výkonným orgánem Svazku, zejména řídí činnost a hospodaření
Strana 5/9

Svazku mezi zasedáními valné hromady.
2) Správní rada je sestavena ze zástupců členů Svazku, které musí jmenovat zastupitelstvo obce z řad
zaměstnanců nebo zastupitelstva, jež je členem Svazku. Do správní rady navrhují členové své
zástupce nejpozději na valné hromadě.
3) Správní rada má 7 členů.
4) Funkční období správní rady jsou 4 roky, přičemž volba nové správní rady musí proběhnout vždy do
6 měsíců od celostátních voleb do zastupitelstev obcí.
5) Do působnosti správní rady patří:
a) realizace rozhodnutí valné hromady;
b) zabezpečení řízení a hospodaření Svazku;
c) předkládání návrhů změn Stanov valné hromadě a dále také zpráv o činnosti Svazku a o stavu
jeho majetku;
d) předkládání návrhu na schválení závěrečného účtu Svazku k projednání a schválení valné
hromadě;
e) předkládání návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Svazku valné hromadě;
f) sestavování a schvalování rozpočtu na následující kalendářní rok a střednědobého výhledu na
min. 2 nadcházející kalendářní roky, pokud si tyto záležitosti nevyhradí k rozhodování valná
hromada; budou-li vzneseny připomínky k návrhu rozpočtu nebo střednědobého výhledu
členem Svazku, má správní rada povinnost jej přizvat k jednání o schválení rozpočtu nebo
střednědobého výhledu min. 7 kalendářních dnů;
g) schvalování organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů Svazku;
h) stanovení dlouhodobé koncepce činnosti Svazku;
i) rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí a o finančních a majetkových úkonech ve
vztahu k movitým věcem a službám v hodnotě do 500 tisíc Kč bez DPH,
j) rozhodování o všech finančních, majetkových či jiných právních úkonech, které nejsou
vymezeny valné hromadě nebo předsedovi či místopředsedovi Svazku.
6) Správní rada se za svou činnost zodpovídá valné hromadě.
7) Správní rada se schází dle potřeby nejméně však dvakrát do roka. Na písemnou žádost člena správní
rady nebo žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání správní rady do 14 dnů od doručení
odůvodněné žádosti. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady, místopředseda
zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti nebo nemůže-li předseda vykonávat svou funkci.
8) Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada
rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
9) Člen správní rady nesmí být zároveň členem dozorčí rady.
10) Výkon člena správní rady je nezastupitelný a je prováděn výhradně osobně. Členové správní rady jsou
povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Svazku způsobit škodu.
11) Z jednání správní rady se pořizuje zápis ověřený předsedajícím.
XIII.
Dozorčí rada
1) Dozorčí rada je orgánem Svazku, který dohlíží na výkon působnosti správní rady a na činnost Svazku.
2) Dozorčí rada je sestavena ze zástupců členů Svazku, které musí jmenovat zastupitelstvo členské obce
z řad zaměstnanců nebo zastupitelstva obce, jež je členem Svazku. Do dozorčí rady navrhují členové
své zástupce nejpozději na valné hromadě.
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3) Dozorčí rada má 5 členů.
4) Funkční období dozorčí rady jsou 4 roky, přičemž volba nové dozorčí rady musí proběhnout vždy do
6 měsíců od celostátních voleb do zastupitelstev obcí.
5) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada
rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.
6) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání správní rady.
7) Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
a) dozor nad činností orgánů Svazku;
b) nahlížení prostřednictvím kteréhokoliv svého člena do všech dokladů a záznamů týkajících se
činnosti Svazku;
c) dozor nad dodržováním obecně závazných právních předpisů ve vztahu ke Svazku, Stanov a
usnesení valné hromady a dalších orgánů Svazku;
d) sestavování a schvalování účetní závěrky za předcházející kalendářní rok;
8) Dozorčí se za svou činnost zodpovídá valné hromadě.
9) Dozorčí rada se schází dle potřeby nejméně však jedenkrát do roka. Na písemnou žádost člena dozorčí
rady musí být svoláno jednání dozorčí rady do 14 dnů od doručení odůvodněné žádosti. Předseda
dozorčí rady svolává a řídí jednání dozorčí rady, místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho
nepřítomnosti nebo nemůže-li předseda vykonávat svou funkci.
10) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem správní rady.
12) Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný a je prováděn výhradně osobně. Členové dozorčí rady
jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Svazku způsobit
škodu.
11) Z jednání dozorčí rady se pořizuje zápis ověřený předsedajícím.
XIV.
Předseda a místopředsedové Svazku
1) Předsedu Svazku a místopředsedu Svazku volí valná hromada z členů správní rady.
2) Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje Svazek navenek a rovněž je statutárním orgánem
zaměstnavatele vůči zaměstnancům Svazku. Při zastupování Svazku jedná samostatně. Předseda je
zastupován místopředsedou, pokud předseda není přítomen nebo nemůže-li vykonávat svou funkci.
Předseda i místopředseda jsou voleni valnou hromadou na období 4 let. Předseda a místopředseda
jsou členy správní rady. Opakované zvolení je možné. Předsedou nebo místopředsedou je vždy
fyzická osoba, která vykonává svou funkci osobně. Fyzická osoba, která je předsedou
(místopředsedou) musí být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího
živnostenské podnikání.
3) Do působnosti předsedy nebo místopředsedy náleží:
a) řídit činnost Svazku mezi jednotlivými zasedáními správní rady,
b) svolávat zasedání valné hromady a správní rady, zajišťovat podklady pro zasedání, řídit zasedání,
c) rozhodovat o jednotlivých finančních a majetkových úkonech ve vztahu k movitým věcem a
službám v hodnotě do 100 tis. Kč bez DPH;
d) zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend Svazku podle zvláštních právních předpisů.
4) Předseda odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok
a za informování veřejnosti o činnosti Svazku.
5) Funkce předsedy nebo místopředsedy zaniká:
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a) datem, na které je vyhlášen řádný termín voleb do obecních zastupitelstev,
b) uplynutím funkčního období,
c) odvoláním předsedy (místopředsedy) valnou hromadou,
d) vzdáním se funkce,
e) smrtí předsedy (místopředsedy).
6) Funkce předsedy nebo místopředsedy zaniká zvolením nového předsedy nebo místopředsedy. V
případě zániku funkce jiným způsobem zvolí příslušný orgán nejpozději do 2 měsíců od zániku
funkce nového předsedu nebo místopředsedu.
7) Uplyne-li doba, na kterou byl předseda nebo místopředseda zvolen, zůstává tento ve funkci do doby
zvolení nového předsedy nebo nového místopředsedy. Toto pravidlo platí obdobně i v případě, kdy
funkce předsedy nebo místopředsedy zanikne v důsledku řádných voleb do obecních zastupitelstev
odst. 5) písm. a) tohoto článku Stanov.
8) Předseda a místopředseda jsou povinni svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými
znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen,
ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
Předseda a místopředseda ze své činnosti odpovídají valné hromadě.
XV.
Trvání a zrušení a zánik Svazku
1) Svazek je zakládán na dobu neurčitou.
2) Svazek se ruší:
a) buď dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Svazku,
b) nebo dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Svazku.
3) Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazků po provedení majetkoprávního vypořádání.
XVI.
Likvidace svazku
1) Valná hromada jmenuje likvidátora Svazku.
2) Likvidátor jedná jménem Svazku. Činí je úkony směřující k likvidaci Svazku. Ke dni skončení
likvidace sestaví likvidátor účetní uzávěrku a předloží ji členům Svazku ke schválení spolu se
závěrečnou správou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení zůstatku mezi členy Svazku.
3) Likvidátor podá do 30 dnů po skončení likvidace návrh Krajskému úřadu na výmaz Svazku z rejstříku
svazků.
4) Svazek zaniká dnem výmazu z rejstříku svazků.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1) V záležitostech neřešených těmito stanovami se podpůrně užijí obecná ustanovení o právnických
osobách obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2) Znění těchto stanov bylo schváleno na valné hromadě konané dne ………… X, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne ………….
3) Dosud zvolené orgány Svazku zůstávají v činnosti a funkcích, dokud neuplyne jejich funkční období,
jež se počítá od okamžiku jejich zvolení, nebo dokud nenastane okamžik, kdy jejich činnost a funkce
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dle těchto Stanov zaniká.
4) Znění těchto stanov je účinné od ……………….
Schváleno dne
v. r. Josef Krupička, předseda Svazku a předseda správní rady
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