Úplné znění po dodatku č. 1 z 15. 12. 2005
Stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Metuje
Část první
Obecná ustanovení
Čl. I
Základní ustanovení
Dobrovolný svazek obcí (dále jen svazek) s názvem Svazek obcí Metuje s identifikací podle
následujícího článku II., těchto stanov, navazuje na zájmové sdružení právnických osob „Sdružení
obcí Metuje“ , IČO 701 56 239, PSČ 552 24, Velká Jesenice čp. 200, okres Náchod , postupem
podle ustanovení § 151 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění , po schválení „Smlouvy
o vytvoření dobrovolného Svazku obcí Metuje“ zastupitelstvy členských obcí
Stanovy Svazku obcí Metuje vycházejí z dosavadních praktických zkušeností „Sdružení obcí
Metuje“ při respektování ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Čl. II
Identifikace svazku
A) Název svazku je Svazek obcí Metuje se sídlem Velká Jesenice čp. 200
B) Členy svazku jsou
- Obec Bohuslavice , IČO 272 493, Bohuslavice čp. 175, PSČ 549 06 Bohuslavice,
- Obec Černčice, IČO 272 558, Černčice čp. 8, PSČ 549 01 Nové Město nad Metují
- Obec Jasenná, IČO 272 736, Jasenná čp. 197, PSČ 552 22 Jasenná
- Obec Nahořany nad Metují, IČO 272 850,Nahořany nad Metují čp. 76,
PSČ 549 07 Nahořany nad Metují
- Obec Rychnovek , IČO 273 007 Rychnovek čp. 50, PSČ 552 25 Rychnovek
- Obec Říkov, IČO 857 564 Říkov čp. 51, PSČ 552 03 Česká Skalice
- Obec Slavětín nad Metují, IČO 273 031, Slavětín čp. 83, PSČ 549 01 Nové Město
nad Metují
- Obec Šestajovice, IČO 529 991, Šestajovice čp. 70, PSČ 551 01 Jaroměř
- Obec Velká Jesenice, IČO 273 163, Velká Jesenice čp. 200, PSČ 552 24 Velká
Jesenice
- Obec Vršovka, IČO 273 210, Vršovka čp. 56, PSČ 549 01 Nové Město nad Metují
Vše okres Náchod.
C) Předseda svazku má právo zřídit úřadovnu svazku, s cílem zajistit organizačněadministrativní práce svazku, v místě výkonu jeho funkce. Tímto ustanovením není
dotčeno sídlo svazku podle předchozího odstavce A .
Čl. III
Statut svazku
A) Svazek obcí Metuje se zakládá na dobu neurčitou. Způsoby a postupy zrušení svazku jsou
upraveny v článku XXVIII těchto stanov.
B) Svazek je právnickou osobou, odpovídající veškerým svým majetkem za nesplnění svých
povinností.
C) Případný podíl členů svazku na úhradě ztráty z hospodaření svazku je upraven v článku
XXI odst. D) těchto stanov.
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Čl. IV
Předmět činnosti svazku
A) Základním motivem činnosti svazku je ochrana společných zájmů členských obcí,
zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a
významem každou účastnickou obec a společná realizace dílčích akcí a aktivit, naplňující
základní poslání svazku.
B) Přispět k dalšímu příznivému rozvoji jeho zájmového území ve prospěch všech občanů
členských obcí a návštěvníků tohoto regionu.
C) Svazek se dále v předmětu své činnosti inspiruje zásadami Programu obnovy venkova,
fondů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce a dalších podobných národních
a mezinárodních programů a další činnosti dle § 50 odstavec l. písm a)-f) zákona č.
128/2000 Sb., v platném znění.
D) Jednotlivé činnosti svazku jsou zejména:
l. ochrana životního prostředí
2. koordinace územního plánování
3. koordinace investičních akcí
4. propagace svazku a jeho zájmů
5. zajišťování společných sportovních a kulturních akcí
E) Předmětem činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních
důvodů netýkají všech členských obcí, ale korespondují svými zájmy, záměry s předmětem
činnosti svazku jako celku. Pro odpovědnost za tyto akce a jejich finanční účetní
a dokumentační zabezpečení jmenuje sněm odpovědné osoby s odpovídajícími
pravomocemi.
F) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské nebo
nepodnikatelské subjekty v souladu s platnými právními normami.
Část druhá
Členství a členské poměry ve svazku
Čl. V
Vznik členství
A)Členy svazku jsou jeho zakladatelé obce – účastníci „Smlouvy o existenci dobrovolného
svazku obcí“, uvedeni v článku II těchto stanov.
B) O členství ve svazku mohou písemně požádat další obce, na základě usnesení
zastupitelstva obce. Jejich členství vznikne souhlasem sněmu svazku, schválením všech
OZ stávajících členů svazku, podpisem dodatku smlouvy o existenci dobrovolného
svazku obcí všemi starosty členů svazku, včetně přistupujícího a složením vstupního
vkladu. Zároveň musí být vypracován dodatek stanov svazku (čl. II – Identifikace svazku,
bod B) s podpisem všech starostů členů svazku včetně přistupujícího ( zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, § 46, odst. 2 b a § 51).
Čl. VI
Zánik členství
A)Členství ve svazku zaniká:
1. výpovědí členské obce
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B)

C)

D)
E)

2. neuhrazením členských příspěvků obce do 12ti kalendářních měsíců od data
jejich splatnosti
3. vyloučením ze svazku
4. při zániku právní subjektivity členské obce
Výpovědní lhůta je jednoletá. Písemná výpověď musí být podána na adresu svazku
nejpozději do 31. 12. běžného roku tak, aby členství ve svazku skončilo k 31. 12. roku
následujícího. Jiný termín skončení členství je přípustný jen ve výjimečných případech –
například při zániku právní subjektivity obce. Obec, která podala výpověď z členství ve
svazku se tím nezbavuje povinnosti zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený roční členský
příspěvek.
Institut vyloučení ze svazku je mimořádným zánikem členství. Lze je použít při hrubém
porušení stanov, například při zcizení majetku svazku, poškození dobrého jména svazku,
protiprávního jednání obce vůči svazku apod. Vyloučení ze svazku musí dát souhlas 2/3
členů sněmu.
Obec, které skončilo členství ve svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy svazku
za jeho závazky vzniklými v době jejího členství ve svazku, v míře stanovené v článku
XIX těchto stanov.
Odstupující člen svazku má právo na majetkové vypořádání postupem shodným
s vypořádáním při zrušení svazku podle článku XXVIII těchto stanov.

Čl. VII
Práva členských obcí a jejich občanů
A) Základními právy členů svazku jsou:
1. Účastnit se na schůzích sněmu svazku
2. Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku své zájmy a záměry, pokud budou
v souladu se zájmy a záměry svazku.
3. Navrhovat konkrétní akce a aktivity svazku.
4. Nahlížet do účetních knih, přesvědčovat se o hospodaření a správě majetku
svazku.
5. Podílet se na majetkovém prospěchu svazku podle pravidel uvedených v článku
XIX těchto stanov
B) Práva členů svazku mohou být u jednotlivých akcí a aktivit svazku upravena rozhodnutím
sněmu.
C) Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni účastnit
se zasedání sněmu obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání, podávat sněmu písemné
návrhy, 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 sněmu (zákon č.
128/2000 Sb., v platném znění, § 52).
Čl. VIII
Povinnosti členů svazku
A)Základními povinnostmi členů svazku jsou:
l. Důsledně dodržovat stanovy svazku a rozhodnutí sněmu
2. Složit vstupní vklad podle článku XIX těchto stanov
3. Platit roční řádné i mimořádné členské příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí
sněmu
4. Nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí sněmu, chránit jej a dále přispívat k jeho
zmnožování a účelnému využívání
5. Slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku
6. Aktivně se zúčastňovat na přípravě a realizaci jednotlivých akcí a aktivit svazku
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7. Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku
8. Propagovat svazek mezi občany obcí u orgánů státní správy, podnikatelských subjektů,
občanských iniciativ, nadací, obecně prospěšných společností, fondů, škol zastupitelských orgánů
a dalších institucí.
B) Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit svazku dále upraveny
rozhodnutím sněmu.
Čl. IX
Vzájemné vztahy členských obcí svazku
A) Vzájemné vztahy členských obcí svazku mající charakter prodeje a koupě, zhotovení díla,
mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu apod. se vždy upravují samostatnými
písemnými smlouvami podle platných právních norem.
B) Je-li členská obec vůči svazku nebo svazek vůči členské obci v prodlení s úhradou
peněžitého závazku, má věřitel nárok na úrok z prodlení k tíži dlužníka. Výše úroku se
řídí právní normou, platnou v době vzniku nároku na úrok z prodlení.
Část třetí
Orgány svazku
Čl. X
Vymezení orgánu svazku
Orgány svazku jsou:
- sněm
- předseda svazku
- místopředsedové svazku
- revizní komise
Čl. XI
Sněm
A) Sněm je nejvyšším orgánem svazku se statutem členské schůze. Členy sněmu jsou
statutární zástupci (starostové-stky), (místostarostové-stky) členských obcí svazku. Každá
členská obec má prostřednictvím svého statutárního zástupce při jednání sněmu jeden
hlas.
B) Do působnosti sněmu patří zejména:
l. přijímat, měnit, doplňovat stanovy svazku
2. volit, odvolávat orgány svazku, kontrolovat jejich činnost
3. jmenovat, odvolávat tajemníka svazku, kontrolovat jeho činnost, viz. č. XVIII.
4. přijímat nové členy svazku
5. vylučovat členy svazku
6. rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady vstupních vkladů a pravidelných ročních a
mimořádných finančních příspěvků
7. schvalovat roční rozpočet a rozpočtové změny dle § 39 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.,
v platném znění
8. rozhodovat o nákupu, použití a prodeji majetku svazku, u majetku podléhajícímu zápisu do
katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy (smlouvy) a
kontrolovat jejich stav
9. schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast dalších osob na nich
10. rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech
11. schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých
funkcí a prací
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12. rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku a s tím souvisejících
opatření
13. projednat a schválit závěrečnou zprávu o hospodaření svazku za minulý rok (zák.č.
250/2005 Sb.,v platném znění, § 39, odst. 5, 6).
C) Výčet působnosti sněmu podle odstavce B) jej neomezuje v rozhodování o dalších
záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů sněmu.
Čl. XII
Předseda svazku
A) Předseda svazku je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými
zasedáními sněmu a zastupuje svazek navenek jeho jménem
B) Předsedu svazku volí sněm na dobu dvou let. Tento orgán jej také odvolává..
C) Do věcné působnosti předsedy patří zejména:
l. nejméně 2x do roka svolat sněm formou pozvánek s uvedením programu, věcně,
organizačně a administrativně řídit a zajišťovat jeho průběh a ve spolupráci s orgány
členských obcí svazku informovat jejich občany o konání sněmu
2. bez zbytečných časových odkladů doručit členským obcím zápis ze sněmu a zajistit, aby byl
tento zápis včas podepsán dvěma jmenovanými ověřovateli zápisu mimo zapisovatele.
3. řídit a kontrolovat práci místopředsedů svazku
4. jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat za svazek s tím související
písemnosti v duchu článku XVII těchto stanov
5. zajišťovat vedení administrativy, účetnictví a daňové agendy a archivace písemností svazku
prostřednictvím určené osoby a provádět řádnou kontrolu účetnictví, daňové agendy a
archivace písemností svazku (k tomuto účelu může zřídit sekretariát svazku).
6. předkládat sněmu roční rozpočet a roční uzávěrku k projednání a schválení
7. organizovat práce při sloučení, rozdělení nebo zrušení a zániku svazku
8. zajišťovat úkoly uložené sněmem svazku a předkládat sněmu jejich splnění
Čl. XIII
Místopředsedové svazku
Místopředsedy svazku volí sněm na dobu dvou let. Tento orgán je také odvolává.
A) Místopředsedové svazku plní funkci předsedy svazku v jeho nepřítomnosti dle zvoleného
pořadí nebo na základě pověření předsedy svazku.
Čl. XIV
Revizní komise svazku
A) Revizní komise svazku sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedů a sekretariátu
svazku. Posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se stanovami svazku. Má právo nahlížet
do všech písemností svazku, účastnit se jednání sněmu a jednání zástupců svazku se
třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena sněmu svazku.
B) Revizní komisi tvoří 3 členové zastupitelstev členských obcí svazku, které na dobu dvou
let volí sněm. Tento orgán je také odvolává. Členem revizní komise nesmí být člen sněmu
a další osoby, jejichž činnost revizní komise kontroluje.
Část čtvrtá
Jednání orgánu svazku

Čl. XV
Jednání sněmu svazku
A) Sněm jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou svazku.

5

B) Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení a
rozhodnutí sněmu svazku je platné, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů
sněmu mimo odstavec C).
C) Přijetí nového člena, vyloučení člena ze svazku, změna stanov, určení vstupního vkladu a
členských příspěvků, schválení rozpočtu a roční uzávěrky svazku, rozhodnutí o sloučení,
rozdělení nebo zrušení svazku jsou akty, které vyžadují souhlasu dvou třetin všech členů
svazku.
D) V odůvodněných případech může starostu nebo místostarostu členské obce svazku
zastupovat na zasedání sněmu člen zastupitelstva obce bez práva hlasování, sněm však
není usnášení schopný, týká-li se takové zastoupení nadpoloviční většiny účastníků
sněmu.
E) Ze sněmu pořizuje předsedou jmenovaná osoba zápis, který musí obsahovat:
l. datum a místo konání
2. skutečný program sněmu
3. počet účastníků sněmu s právem hlasovacím
4. přijatá rozhodnutí s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu
5. návrhy, protinávrhy, námitky, jak písemné tak ústní
6. zápis podepíší 2 jmenovaní ověřovatelé zápisu co nejdříve po vyzvání předsedou svazku
F) Každá členská obec svazku má právo na jeden výtisk zápisu ze sněmu. Nejméně jedno
vyhotovení je určeno pro předsedu svazku, který ručí za jeho archivaci po celou dobu
existence svazku.
Čl. XVI
Jednání předsedy a místopředsedů svazku
A) předseda svazku jedná v duchu statutu své funkce , vymezeného v článku XII a dále jemu
uložených povinností, vymezených v jiných článcích těchto stanov.
B) Místopředsedové svazku jednají obdobně jako předseda a to na základě přímého pověření
ze strany předsedy svazku nebo v jeho nepřítomnosti.
Čl. XVII
Podepisování za svazek
A) Osoby oprávněné zastupovat svazek se podepisují tak, že k razítku svazku připojí svůj
vlastnoruční podpis.
Čl. XVIII
Sekretariát svazku
A) Pro průběžné zajišťování administrativně organizačních prací a přípravu materiálů pro
orgány svazku a pomoc členským obcím při zpracovávání podkladu pro potřeby svazku
se zřizuje sekretariát svazku.
B) O personálním obsazení sekretariátu svazku rozhoduje sněm na návrh předsedy svazku.
Sněm také rozhoduje o ukončení smluvního vztahu s těmito osobami.
C) Nikdo ze sekretariátu svazku nemá pravomoci statutárního zástupce svazku. Ve své
činnosti je plně podřízen předsedovi svazku , v jeho nepřítomnosti místopředsedovi.
Část pátá
Majetkové vklady
Čl. XIX
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A) Majetkové vklady jsou majetek a závazky, které členské obce vložily do svazku z vlastního
majetku. Jejich součástí je členský vklad 10,- Kč na jednoho obyvatele obce k 1.1.2000 –
9 členských obcí a k 1.6. 2000 rozšířeno o Obec Rychnovek.
B) Pokud do svazku přistoupí další obce, uhradí vstupní vklad ve výši a postupem podle
rozhodnutí sněmu.
C) Členské obce mají dále za povinnost poskytovat na účet svazku pravidelné roční a
mimořádné finanční příspěvky, jejichž výši a termín splatnosti určuje sněm.
D) Sněm může přijmout nabídku členské obce na úhradu příspěvků podle předchozího
odstavce C v penězi ocenitelných věcech nebo právech, jestliže s tím vysloví souhlas
nejméně dvě třetiny všech členů sněmu.
E) Majetek svazku je v podílovém spoluvlastnictví členů svazku. Výše podílu na finančních
příspěvcích se odvozuje od počtu trvale žijících obyvatel každé obce k datu výpočtu
tohoto podílu.
Čl. XX
Zdroje příjmů svazku
A) Zdrojem příjmu svazku a tím i zdrojem tvorby jeho majetku jsou vstupní vklady,
pravidelné roční a mimořádné příspěvky členských obcí, dotace, finanční podpory,
výpomoci nejrůznějších národních a nadnárodních programů, granty, dary, odkazy, výnosy
z cenných papírů a samostatných aktivit svazku a výnosy z účasti svazku na činnosti
podnikatelských subjektů z titulu zakladatele.
B) Členské obce svazku jsou povinny aktivně se podílet na přístupu ke zdrojům příjmu
svazku, v zastoupení svazku podávat žádosti o dotace a jiné formy finančních výpomocí,
vést o těchto zdrojích předepsanou evidenci a vyhledávat další možné zdroje příjmu
svazku.
Část šestá
Pravidla hospodaření svazku se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
Čl. XXI
Všeobecná pravidla hospodaření
A) Svazek hospodaří se svým majetkem samostatně podle pravidel § 4 odst. 1-7, § 39 zák.č.
250/2000 Sb., v platném znění.
B) Členské obce jsou povinny nakládat s majetkem svazku postupem podle ustanovení
článku VIII, odst. A, bodu 4 těchto stanov.
C) Příjmy, které nebudou využity v běžném roce, budou přesunuty do roku příštího a budou
užity obdobně.
D) Všechny orgány svazku jsou povinny dbát o to, aby výsledkem hospodaření svazku nebyla
ztráta. Pokud se tak stane, uhradí ztrátu členské obce formou mimořádného finančního
příspěvku. O způsobu a organizaci úhrady tohoto mimořádného příspěvku rozhodne
sněm.
Čl. XXII
Správa finančních prostředků
A) Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn pouze předseda,
místopředsedové svazku a předsedou pověřené osoby.
B) K bezhotovostnímu styku se stranami zřizuje svazek běžný účet u peněžního ústavu
s podpisovým právem předsedy a místopředsedů svazku. Za registraci podpisových práv a
jejich případné změny odpovídá předseda svazku.
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C) V souladu s předmětem činnosti je svazek oprávněn přijímat svým jménem finanční
prostředky a nakládat s nimi i v případě, jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se
z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí svazku. Pokud jde o finanční
prostředky podléhající zvláštnímu režimu zprávy např. podle zákona o rozpočtových
pravidlech, vede o nich svazek samostatný podúčet, případně účelově zřízenou
operativně-technickou evidenci.
Čl. XXIII
Účetnictví svazku
A) Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvním
účetním obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru okresního úřadu do 31.
prosince tohoto roku, posledním účetním obdobím je část roku od 1. ledna do data
výmazu svazku výmazu svazku z registru okresního úřadu nebo dle pozdějších zákonů
pověřeného úřadu.
B) Za účetnictví svazku splňující podmínky zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění,
odpovídá předseda svazku, který je oprávněn zadat jeho vedení na náklady svazku
odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě (sekretariát svazku). Tím se však
nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.
C) Součástí účetnictví svazku je též inventarizace majetku a závazků, účetní uzávěrka,
mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.
D) Při zúčtování pohledávek a závazků mezi svazkem a členskými obcemi je nepřípustná
jejich kompenzace.
E) Při zániku svazku v průběhu účetního období je předseda svazku odpovědný za
provedení mimořádné účetní uzávěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků
svazku.
Čl. XXIV
Daňová agenda svazku
A) Za agendu daně z příjmu a za případné další daňové agendy svazku je odpovědný
předseda svazku. Ten také podpisuje veškerá daňová přiznání a další daňové písemnosti.
B) Zpracování veškeré daňové agendy může předseda svazku zadat na náklady svazku
odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě (sekretariát svazku). Tím se však
nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.

Čl. XXV
Kontrola hospodaření svazku
A) Svazek je povinen dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok
pracovníkům KVHK kraje nebo k vlastní tíži auditorovi – zák. 250/2000 Sb., v platném
znění, § 39, odst. 4,5,6.
B) Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za
uplynulý kalendářní rok projedná sněm do 30. června následujícího roku a přijme opatření
k nápravě nedostatků.
Část sedmá
Kontrola svazku členskými obcemi
Mimo čl. XXV.
Čl. XXVI
Předmět kontroly
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Předmětem kontroly svazku členskými obcemi jsou veškeré činnosti svazku, práce orgánu svazku
a dodržování všech ustanovení těchto stanov a příslušných právních norem.
Čl. XXVII
Způsob kontroly
Členské obce vykonávají předmět kontroly svazku podle předchozího článku XXVI
prostřednictvím:
A) účasti starostů a místostarostů v nejvyšším orgánu svazku – sněmu
B) účasti členu zastupitelstev obcí v revizní komisi svazku při dodržování zásady čl. XIV, že
členy revizní komise nesmí být předseda a místopředsedové svazku, starostové
a místostarostové členských obcí, účetní a jiné osoby s rozhodovacím právem nebo
právem nakládat s majetkem svazku.
C) občanů obcí, kteří mají právo účastnit se zasedání orgánů svazku, nahlížet do zápisu na
základě čl. VII z jejich jednání a podávat těmto orgánům písemné návrhy.
D) Zastupitelstev členských obcí, vyplývající z čl. VII odst. A) bod 4 těchto stanov
Část osmá
Zrušení a zánik svazku
Čl. XXVIII
Zrušení svazku
A) Svazek se zrušuje rozhodnutím dvoutřetinové většiny sněmu a to dnem uvedeným
v rozhodnutí nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být s likvidací
nebo bez likvidace.
B) Při zrušení svazku bez likvidace musí veškeré závazky a práva svazku přejít na právního
nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda sněmu žádost ke Krajskému úřadu
v Hradci Králové o výmaz svazku z registru.
C) Při zrušení svazku s likvidací určí sněm likvidátora a vytvoří nezbytné podmínky pro jeho
činnost
D) Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů a rozdělí likvidační
zůstatek mezi členy svazku v poměru podle ustanovení článku XIX, odst. E) těchto
stanov. O výsledku likvidace svazku podá likvidátor zprávu Krajskému úřadu v Hradci
Králové a předsedovi svazku.
E) Náklady na činnost likvidátora jsou k tíži svazku.
F) Svazek zaniká dnem výmazu z registrace u Krajského úřadu v Hradci Králové nebo
pozdějších zákonů pověřenému úřadu.
Část devátá
Změny stanov svazku
Čl. XXIX
Pravidla změn stanov
A) Stanovy svazku lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny
sněmu.
B) Změny nebo doplnění stanov musí mít písemnou formu, dodatky nebo změny musí být
pořadově číslovány a stávají se nedílnou součástí stanov. Za evidenci dodatků a změn ke
stanovám svazku je odpovědný předseda svazku.
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Čl. XXX
Ohlašování změn nebo doplňků stanov
A) Po změně nebo doplnění stanov svazku podle předcházejícího článku XXIX a po schválení
těchto změn a doplňků sněmem, předá předseda sněmu jedno vyhotovení změn nebo dodatku
nejdéle do 15 kalendářních dnů Krajskému úřadu v Hradci Králové. Tento dodatek nebo změnu
připojí předseda svazku nebo jim pověřená osoba též ke každému vyhotovení zápisu ze sněmu
a společně ji rozešle členským obcím svazku, jak mu to ukládá ustanovení článku XII odst. C)
bodu 2 těchto stanov.
Část desátá
Přechodná a závěrečná ustanovení svazku
Čl. XXXI
Přechodná ustanovení
Předseda sněmu je povinen předat jedno vyhotovení těchto stanov do 15 kalendářních dnů od
jejich podpisu starosty členských obcí Okresnímu úřadu v Náchodě jako písemnost , související
s existencí svazku.
Čl. XXXII
Závěrečná ustanovení
A) Tyto stanovy se vydávají ve 13 výtiscích s platností originálu a s tímto rozdělením 10x
členské obce svazku, 1x předseda svazku, 1x archiv svazku, 1x Okresní úřad v Náchodě.
B) Stanovy svazku podepisují starostové členských obcí na základě schválení stanov
zastupitelstvem obce , jakož to statutární zástupci obcí a svůj podpis doplňují úředním
razítkem každé členské obce – razítkem bez státního znaku.
C) Stanovy Svazku obcí Metuje nabývají platnosti dnem, jejich podpisu všemi starosty
členských obcí v duchu ustanovení předchozího bodu B).
Stanovy podepsány dne 31. 12. 2001.
Dodatek č. 1 podepsán dne 15. 12. 2005

Za správnost opisu:
Alena Kličková
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