
Dodatek č.4  

Stanov dobrovolného svazku „Svazek obcí Drahansko a okolí“ 

V souladu s článkem 13 odst. 4  Stanov dobrovolného svazku „Svazek obcí Drahansko a okolí“ /dále je 

Svazek/ ze dne 9. 8. 2005  se mění a doplňují Stanovy takto : 

§2 Stanov Název a sídlo členů Svazku se mění doplňuje a zní takto :  

                                                                                        §2 

                                                                  Název a sídlo členů Svazku 

Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48 Protivanov,  IČ: 00288675 

Obec Otinoves, Otinoves 170, 798 61, p. Drahany, IČ: 00288594 

Městys Drahany, Drahany 26, 798 61, IČ: 00288209 

Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13, Sloup v Moravském Krasu, IČ:00281301 

 Obec Malé Hradisko,  Malé Hradisko 60, 798 49, IČ: 00288454 

Obec Suchdol, Jednov 38, 798 45 Suchdol, IČ: 00288837 

Obec Senička, Senička č. p. 32, 783 45, IČ: 00635324 

Obec Stařechovice, Stařechovice 71, 798 41 p. Kostelec na Hané, IČ: 00288802 

Obec Šubířov, Šubířov 40, 798 52, IČ: 00288845 

 

§7 Stanov Orgány Svazku se mění a doplňuje o :  

d) místopředseda 

a zní takto : 

                                                                        §7 

                                                              Orgány svazku 

Orgány svazku jsou : 

a) Valná hromada 

b) Předseda 

c) Kontrolní výbor 

d) místopředseda 



§8 Stanov Valná hromada se mění a doplňuje v čl. (1) §8 Stanov o : 

p) schvaluje účetní závěrku Svazku 

a §8 odstavec  (1) Stanov zní takto :  

                                                                    §8 

                                                         Valná hromada 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. Valná hromada  

a) Rozhoduje o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury, 

b) Schvaluje případný výběr provozní společnosti, 

c) Volí a odvolává a ze svých členů předsedu a členy kontrolního výboru, 

d) Doplňuje a mění stanovy, ke změně je nutno ¾ většiny všech členů, 

e) Stanovuje výši členských příspěvků, 

f) Schvaluje zprávy předsedy, 

g) Schvaluje roční rozpočet svazku, 

h) Schvaluje jednací řád valné hromady,  

i) Projednává a schvaluje výsledek hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok, 

j) Rozhoduje o zániku Svazku, 

k) Schvaluje případné smlouvy s dalšími subjekty, které mají zájem spolupracovat se Svazkem, 

l) Může stanovit pravidla odměňování všech funkcionářů Svazku, případně úředníků, 

m) Může přijmout placené úředníky po předchozí dohodě svých členů a dát jim právo zúčastnit 

se schůzí s poradním hlasem, 

n) Přijímá další opatření pro činnost Svazku, která do jeho působnosti svěřuje zakladatelská 

smlouva, tyto stanovy nebo zákon, případně rozhoduje o dalších otázkách, jež si valná 

hromada vyhradí k rozhodování a jež nejsou uvedeny shora od písm. a) až n), 

o) V návaznosti na kalkulaci cen stočného a vodného stanovuje ceny služby pro jednotlivé 

aglomerace pro daný kalendářní rok (každá aglomerace má právo na vlastní cenu vodného a 

stočného dle skutečných provozních nákladů, pokud nebude ujednáno jinak) 

p) schvaluje účetní závěrku Svazku 

§10 Stanov Kontrolní výbor se mění v čl. (2) §10 Stanov tak, že poslední řádek se ve slově 2 

měsíce mění na 3 měsíce. §10 čl. (2) Stanov Kontrolní výbor zní : 



(2) Členové kontrolního výboru Svazku jsou voleni dle § 8 odst. 1 těchto stanov. Kontrolní výbor 

volí ze svých členů předsedu kontrolní  skupiny. Kontrolní skupina svazku je nejméně 

tříčlenná. Ke schválení určitého úkonu kontrolního svazku je nutný souhlas nadpoloviční 

většiny všech členů valné hromady. Kontrolní výbor se schází podle potřeby, nejméně však 

jednou za 3 měsíce.  

 

Tento dodatek podléhá schválení členů Svazku na valné hromadě Svazku s tím, že před 

schválením valné hromady svazku musí dodatek schválit zastupitelstva obcí, které jsou členy 

Svazku obcí.  

Doklady o schválení tohoto dodatku zastupitelstvy obcí, které jsou členy Svazku obcí a potvrzení o 

schválení tohoto dodatku valnou hromadou Svazku bude uloženo u Svazku. 

Předsedovi Svazku se ukládá zajistit úplné znění stanov Svazku.      

V Protivanově dne 6.3.2014 

Podpisy a razítka členů Svazku :                                              

                                                  

 

                                    

                                                    

 

                              


