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STANOVY

dobrovolného svazku obcí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Článek 1

Základní ustanovení

1.1. Dobrovolný svazek obcí “Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko‘ (dále jen „Svazek“) je
dobrovolným svazkem obcí dle 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen
‚.zákon o obcích“).

1.2. Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za své jednáni
a své dluhy. Svazek neodpovídá za dluhy svých členů ani jiných subjektů.

.3. Svazek byl zaregistrován v registru sdružení, vedeného u Okresního úřadu ve Žďáře
nad Sázavou pod číslem jednacím 8/93 ze dne I .4.1993. V současné době je Svazek
zapsán v souladu s ust. 49 odst. 3 zákona o obcích do rejstříku svazků obcí, který je
veden Krajským úřadem Kraje Vysočina.

Článek 2

Název, sídlo, trvání a účel Svazku

2.1. Svazek byl založen dne 1. dubna 1993 na základě zakladatelské smlouvy.

2.2. Majetek Svazku je tvořen:

- majetkem získaným na základě Dohody o bezúplatném převodu majetku mezi
Svazkem a Fondem národního majetku Praha ze dne 1. 7. 1994,

- majetkem získaným na základě převodů podle zákona č. 92/1991 Sb., o
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a Č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů Ceské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku Ceské republiky ve znění předpisů pozdějších a doplňujících,
majetkem získaným na základě darovacích, kupních či jiných smluv o převodu
vlastnického práva,

- majetkem nabytým vlastní čimwstí.

2.3. Název Svazku: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Sídlo Svazku: Žďár nad Sázavou

Adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

iČ: 43383513

2.4. TnTáií Svazku: na dobu neurčitou

2.5. Osoby, oprávněné jednat jménem Svazku jako statutární zástupci, jsou předseda, první
místopředseda, druhý místopředseda, třetí místopředseda. Za Svazek jedná navenek
předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředsedové. Podepisováni se děje tak, že
k vytištěnému nebo vypsanému názvu Svazku připojí svůj podpis uvedený zástupce.
Každá osoba, oprávněná jednat jménem Svazku, jedná samostatně.
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2.6. Účel a předmět činnosti Svazku:

Předmětem činnosti Svazkuje hlavní činnost, která spočívá zejména v:

- ochraně životního prostředí,
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, COV a s nimi

souvisejícími zařízeními obcí, sdružených ve Svazku, a to v rozsahu, který definuje
50 zákona o obcích v platném znění,

- zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických
předpisů,

- stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již
uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy.

Předmětem činnosti Svazku je hospodářská činnost, která spočívá v:

- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě,
- zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních dčt,
- hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství,
- nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností Svazku,
- investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení,
- zajišťování zdrojů pro výstavbu, obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní

hospodářské činnosti či zjiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady
Svazku,

- ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost,
zprostředkovatelská činnost.

2.7. Svazek hospodaří s majetkem, ke kterému nabyl a nabude vlastnické právo a dále
s majetkem, který členské obce z vlastního majetku vložily do Svazku.

Majetek, vložený obcí do hospodaření Svazku, zůstává ve vlastnictví obce.

Vložením majetku obcí do hospodaření Svazku přechází na Svazek veškerá majetková
práva s výhradou majetkových práv, která jsou vyhrazena dle 85 zákona o obcích
zastupitelstvu obce.

2.8. Členská obec je povinna vložit majetek do Svazku pouze jako funkční celek.

Článek 3

Vznik a zánik členství ve Svazku

3.1. Obec se stala členem Svazku podpisem zakladatelské smlouvy.

3.2. Obec, která přistupuje do již existujícího Svazku, musí v písemném prohlášení obce
schváleném zastupitelstvem obce o vstupu do jíž existujícího Svazku výsloviiě uvést,
že souhlasí se stanovami a předložit rozhodnutí zastupitelstva obce o výši vkladu
majetku do Svazku.

Se vstupem obce do již existujícího Svazku musí souhlasit valná hromada Svazku.

Členství poré vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena.

3.3. Členství ve Svazku zaniká:

aJ Vyloučením člena pro porušení členských povinností na základě rozhodnutí valné
hromady. Clenství zaniká z uvedeného důvodu dnem rozhodnutí valné hromady.

b/ Zánikem obce a to dnem právní moci rozhodnutí o zániku obce.

cI Obec může ze Svazku vystoupit podle projevu své vůle na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce. Toto rozhodnutí písemně oznámí obec předšednictvu do 14 dnů od
rozhodnutí zastupitelstva.

Písemné oznámení musí být doručeno nejpozději do 30.6. příslušného roku.
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Členství může být ukončeno nejdříve k začátku následujícího kalendářního roku.

ĺ
Nejpozději do 3 měsíců od ukončení členství e povinna členská obec se Svazkem
realizovat majetkoprávní vypořádání práv a závazků z členství vyp1ývajíc{cb dle Čl. 7
těchto stanov pod sankcí. Touto sankcí je úhrada řádného členského příspěvku (dle
či. 5 bod 5.4. platných stanov) za následující rok po ukončení členství.

3.4. Obec, u které se za jejího členství ve Svazku realizovala výstavba, rekonstrukce nebo
jiná investice do místního infrastrukturního majetku této obce z poskytnutých dotací či
jiných podpor, může požádat o vystoupení ze Svazku až v době, kdy pominuty veškeré
závazky vůči poskytovatelům dotace či jiné podpory (např. Státní fond ZP CR,
Ministerstvo zemědělství CR, krajské dotace). Obec je oprávněna požádat o
vystoupení ze Svazku zejména až po uplynutí doby udržitelnosti projektu, po kterou je
příjemce podpory povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou
osobu a po stanovenou dobu je povinen zabezpečit jeho řádný provoz. V případě, že
obec v rozporu s tímto článkem požádá o vystoupení ze Svazku, je povinna uhradit
Svazku celou výši poskytnuté dotace či jiné podpory, a to do 10 dnů od doručení
žádostí o vystoupení ze Svazku. Do doby, než obec uhradí Svazku celou výši
poskytnuté dotace či jiné podpory, se k její žádosti o vystoupení ze Svazku nepřihlíží a
žádost nemá žádné právní následky. Obec je rovněž povinna uhradit Svazku veškeré
pokuty a jiné sankce vyměřené Svazku poskytovatelem dotace či jiným subjektem
v souvislosti s předmětnou dotací či jinou podporou a rovněž náklady na inženýrskou
činnost a další náklady Svazku spojené s dotací či jinou podporou.

3.5. Valná hromada na své nejbližší schůzi vezme vystoupení člena ze Svazku na vědomí.

Článek 4

Práva a povinnosti Svazku

4.1. Svazek je právnickou osobou, hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem obcí, který
obce ze svého majetku do Svazku vložily, s péčí řádného hospodáře, s odpovědností
za poškození a ztráty svěřeného majetku.
Svazek nabyl právní způsobilosti zápisem do registru sdružení Okresního úřadu Žďáře
nad Sázavou.

4.2. Svazek plní za obce povinnosti vyplývající ze zákona o obcích dle 50 zákona o
obcích ve věcech zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, pečuje o
majetek a zabezpečuje jeho rozvoj.

4.3. Ve všech členských obcích Svazku je cena vodného a stočného jednotná a je dána
smlouvou.

4.4. Svazek uzavírá smlouvy zejména:
- o provozování, údržbě, opravách a správě majetku s právnickými osobami,

oprávněnými provozovat tato zařízení,
- nájemní, podnájemní a další smlouvy spojené se zajištěním správy a údržby

majetku,
- o projektové přípravě a zabezpečení staveb.

4.5. Svazek vede evidenci majetku, sloužícího k zásobování vodou, odvádění a čištění
odpadních vod (dále jen infrastrukturní majetek).
Svazek odděleně eviduje:
- majetek ve vlastnictví obce, tj. majetek vložený dle 38 plat. zák. č. 250/2000 Sb.
- majetek ve vlastnictví Svazku, tento se dále člení:

a) společný infrastrukturní majetek
Společným inastrnkturním majetek je takový majetek, který slociží nebo by mohl
sloužit více než jedné obci.
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h) místní infrastrukturní maj eLek
Místním infrastrukturním majetkem je takový majetek, ktcrý slouží pouze jedné

obci a kde se ani do budoucna nepředpokládá využití pro další obec.

K platnosti změny místního infrastrukturního majetku na společný infrastrukturní
majetek i změny společného infrastrukturního majetku na místní infrastrukturní
majetek je nutný souhlas obce, které místní infrastrukturní majetek výlučně sloužil,
resp. společný infrastrukturní majetek na základě změny má výlučně sloužit. Pokud se
takovýto majetek stane nepotřebným a neupotřebitelným, je Svazek povinen po
vzájemné dohodě vrátit jej příslušné členské obci, která je povinna jej převzít. Převod
bude realizován bezúplatně.

4.6. Místní infrastrukturní majetek, který slouží pouze několika členským, eventuálně
ncčlenskm obcím.

Členská obec, jejímž právem dispozic je místní infrastrukturní majetek. je oprávněna
vyslovit písemný souhlas s užíváním tohoto majetku také jinou obcí. Pokud tak učiní,
jsou účastníci povinni samostatnou písemnou listinou ujednat výši podílu na obnově
tohoto místního infrastrukturního majetku. Základem stanovení podílu je procentuální
vyjádření poměru objemů využití tohoto majetku, a to v poměru počtu bydlících
obyvatel vjednotlivých obcích nebo v poměru fakturovaného využití objemů vod.

Článek 5

Práva a povinnosti členských obci Svazku

5.1. Každá členská obec má právo kontroly hospodařeni Svazku, právo nahlížení do
dokladů Svazku a kontroly tam obsažených údajů. Za členskou obec má toto právo
subjekt zmocněný zastupitelstvem obce.

5.2. Pokud svěřený majetek, který obec vkládá do Svazku, není způsobilý

k provozování čije zatížen právními vadami, je obec povinna spolupůsobit při

zajištění provozuschopnosti svěřeného majetku a odstranění právních vad.

5.3. Obec je povinna:

- uhradit řádný členský příspěvek ve výši, kterou stanoví valná hromada zvlášť pro
každý kalendářní rok, následující po zasedání valné hromady. Rádné členské
příspěvky jsQu splatné pro každý kalendářní rok do 3 1.3. minimálně 50 % a zbývající
část nejpozději do 30.6. Nově vstupující obce do Svazku jsou povinny zaplatit řádné
členské příspěvky daného kalendářního roku, ve kterém jsou do Svazku přijaty, a to
do 30-ti dnů po přijetí obce valnou hromadou za člena,

- pří výpočtu řádných členských příspěvků se vychází z posledních údajů o počtu
obyvatel vydaných Ceským statistickým úřadem k 1.1. kalendářního roku, za který
se členské příspěvky hradí,

- uhradit mimořádný členský příspěvek, který je stanoven vzájemnou dohodou jako
vypořádání vztahů mezi obcí a Svazkem, zastoupeným předsednictvem,

- dodržovat stanovy Svazku a plnit usneseni jeho orgánů,
- umožnil, provozovateli vodohospodářských zařízení na základě smluvního vztahu

využívat bezplatně a v nezbytné míře pozemky ve vlastnictví obce k provádění všech
prací, potřebných pro provoz, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací,

- v zákonné lhůtě zveřejnit na úředních deskách obce — v zákonné formě, návrh
rozpočtu, návrh závěrečného účtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření,
obce jsou povinny Svazku potvrdit vyvěšení těchto materiálů,

- předložit zastupitelstvu obce závěrečný účet Svazku po jeho schválení valnou
hromadou Svazku.



Článek 6

Spolupráce svazků

6.1. Svazek spolupracuje a koordinuje svoji činnost s jinými svazky obcí, zřízenými pro
zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění. Zvláště usiluje o
koordinovaný postup svazků jako společníků Svazu VKMO, s.r.o.

6.2. Svazek je oprávněn vstupovat do vytvářených sdružení a společností a být jejich
právoplatným členem.

6.3. Svazek je OpráVněn k zastupování Svazku v jiných svazcích či organizacích zmocnit
svého zástupce při dodržení zásady zákazu konkurence a střetu zájmu. Zmocnění
může být uděleno pouze v těch případech, kdy to nevylučuje přímo právní předpis.

Článek 7

Způsob majetkového a jiného vypořádání při zániku členství obce ve Svazku nebo při
zániku Svazku

7.1. Vystoupí-li obec ze Svazku nebo její členství ve Svazku zanikne jinak, Svazek na ni
převede její majetkový podíl. Majetkovým podíleni je místní infrastrukturní majetek
snížený o nesplacené závazky vzniklé v souvislosti s pořízením tohoto majetku.
Společný infrastrukturní majetek, zejména majetek potřebný k činnosti Svazku, Věci
spravované Svazkem, ostatní dlouhodobý finanční majetek, akcie, základní kapitál,
podíly vjiných společnostech a zůstatky na účtech Svazku, je nedělitelný a zůstává
majetkem Svazku. Vypořádací podíl z tohoto majetku vystupující obci nepřísluší.

Vystoupí-li ze Svazku obec nebo její členství ve Svazku zanikne jinak, jejímž právem
dispozic je majetek. který je místním infrastrukturním majetkem, jenž slouží pouze
několika členským. eventuálně nečlenským obcím, je tato vystupující obec povinna u
tohoto vráceného majetku i nadále strpět jeho užívání těmito obcemi. Je proto povinna
uzavřít smlouvu na užívání tohoto majetku za stejných podmínek, jako při udělení
souhlasu s užíváním tohoto majetku také jinou obcí.

7.2. U místního infrastrukturního majetku, který byl vybudován v době členství dané obce
ve Svazku nebo byl z části realizován záměr jeho vyhudování a byly do záměru již
vloženy finanční prostředky (např. projekční a geodetické práce), dojde před
převodem k finančnímu vypořádání.
Pokud nedojde kjiné dohodě vystupující obec je povinna Lthradit podíl na investicích,
které Svazek do místního infrastrukturního majetku vystupující obce vložil, a to
následovně:

aJ vystupuje-ti obec ze Svazku v období do 5 tet od pořízení majetku, uhradí
vystupující obec investici, kterou Svazek do majetku vložil. v plné výši a rovněž
uhradí částku ve výši příslušné DPH,

b! vystupuje-li obec ze Svazku v období od 5 let do 10 let od pořízení majetku, uhradí
vystupující obec částku odpovídající výši investice, kterou Svazek do majetku vložil,
snížené o odpisy a rovněž uhradí částku ve výši příslušné DPH,

c/ vystupuje-li obec ze Svazku v období od 10 let od pořízení majetku, uhradí
vystupující obec částku odpovídající výši investice, kterou Svazek do majetku vložil.
snižené o odpisy bez DPH.

Do investice, ktcrott Svazek do majetku vložil, se pro účely vypořádání dle tohoto
článku nezapočítávají finanční prostředky, které do investice vložila vystupující obec
ani dotace či jiné podpory.
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Obec, u které se za jejího členství ve Svazku realizovala výstavba, rekonstrukce nebo
jiná investice do místního infrastrukturního majetku této obce z poskytnutých dotací či
jiných podpor, je dále povinna, v případě zániku jejího členství před uplynutí doby
udržitelnosti projektu, po kterou je příjemce podpory povinen zabezpečit, že předmět
podpory nebude převeden na jinou osobu a po stanovenou dobu je povinen zabezpečit
jeho řádný provoz, uhradit Svazku celou výši poskytnuté dotace či jiné podpory. Tímto
ustanovením není nikterak dotčen článek 3.4 těchto Stanov. Obec je rovněž povinna
uhradit Svazku veškeré pokuty a jiné sankce vyměřené Svazku poskytovatelem dotace
či jiným subjektem v souvislosti s předmětnou dotací či jínou podporou a rovněž
náklady na inŽenýľskou činnost a další náklady Svazku spojené s dotací či jinou
podporou.

7.3. Obec nemá právo na žádný vypořádací podíl ze společného infrastrukturního majetku.
Od okamžiku zániku členství obce ve Svazku se vystupující obec již dále nepodílí na
úhradě splátek úvěrů a jiných závazků, jímž je společný infrastrukturní majetek
zatížen.

7.4. Obec, která ze Svazku vystupuje nebo její členství ve Svazku zaniká jinak, je povinna
nejpozději ke dni ukončení svého členství ve Svazku na své náklady zbudovat
předávací místa dle standardu Svazku, a to zejména v souladu s technickými standardy
pro vodovody a kanalizace, které tvoří součást memoranda o spolupráci ze dne
25. 5. 2017. Množství a umístění předávacích míst urči po dohodě se Svazkem
provozovatel vodohospodářských zařízení. Předávací místa jsou ve vlastnictví
vystupující obce. Měřidla na předávací místa umístí na své náklady Svazek a měřidla
zůstávají ve vlastnictví Svazku. Obec je povinna bezplatně strpět umístění měřidel na
předávací místa a bezplatně Svazku poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.5. Dojde-li k zániku Svazku či jiné změně jeho právní formy, přechází jmění, veškerá
práva a povinnosti na právního nástupce Svazku, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 8

Orgány Svazku

Orgány Svazku jsou:
- valná hromada
- předsednictvo
- kontrolní komise

Článek 9

Valná hromada Svazku

9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku a rozhoduje o všech záležitostech
Svazku, vymezených stanovami. Je složena z delegovaných zástupců všech členských
obcí. Obec je zastoupena jedním zástupcem, který je oprávněn volit a být volen do
orgánů Svazku. Doklad o delegaci zástupce členské obce na valnou hromadu musí být
předložen nejpozději v den konání valné hromady před jejím zahájením. Svazek je
povinen členskou obec písemně ctvědomit o konání valné hromady nejpozději 15 dnů

V případě, že náklady na pořízení místního inľľastrukturního majetku vystupující obce
byly Svazkem hrazeny z úvěru, uhradí vystupující obec í úroky z tohoto úvěru.

Investice, které do místního infrastrukturního majetku vložila přímo vystupující obec,
nepodléhají vypořádání a vystupující obec tedy není povinna ani část z těchto investic,
které do majetku vložila, hradit Svazku.
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přede dnem konání valné hromady. Pokud je předmětem jednání valné hromady
skutečnost, ke které musí být v‘dáno rozhodnutí orgánu obce, musí toto rozhodnutí
delegát předložit písemně na kancelář Svazku rovněž nejpozději v den konání valné
hromady před jejím zahájením.

9.2. Valná hromada se schází ke svému řádnému zasedání nejméně jedenkrát ročně.
Mimořádné zasedání může svolat předsednictvo.
Předsednictvo je povinno svolat valnou hromadu, pokud o to požádá nejméně 30%
členských obcí Svazku nebo sníží-li se počet členů předsednictva na šest a méně.
Mimořádná valná hromada se koná zpravidla do 3 měsíců po řádném termínu voleb do
zastupite]stev obcí.

9.3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomen takový počet delegovaných
zástupců obcí, kteří představují nadpoloviční většinu všech hlasů Svazku.
Jednotliví členové Svazku mají určený počet hlasů podle počtu obyvatel obce, kterou
zastupují. Na každých započatých sto obyvatel obce se počítá jeden hlas, při čemž se
vychází z posledních údajů o počtu obyvatel zveřejněných Ceským statistickým
úřadem nei později v den konání valné hromady.

Valná hromada rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, obdrží-li nadpoloviční počet
hlasů členů přítomných na valné hromadě. V případě hlasování dle či. 9.4. body a, h,
se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech členů Svazku. V případě hlasování die
či. 9.4. bod c) v části týkající se způsobu likvidace a převodu práv a povinností na
právního nástupce se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech členů Svazku.
V případě rozhodování o zániku Svazku se vyžaduje stoprocentní souhlas všech členů
Svazku.
O jednání valné hromady se pořizuje záznam ve formě přijatých usnesení.
Zapisovatelem je zpravidla určený člen předsednictva, ověřovatelem dva členové
Svazku. Zápis je uložen u pověřeného zaměstnance Svazku, kopie je rozeslána všem
členům Svazku do 14-ti dnů po skončení valné hromady.

9.4. Do působnosti valné hromady patří:
a) přijímat a měnit stanovy,
b) přijímat nové členy, vylučovat členy podle či. 3.3.,
c) rozhodovat o zániku Svazku, způsobu jeho likvidace a převodu práv a povinností na
právního nástupce,
d) schvalovat rozpočet, závěrečný účet, včetně zprávy auditora, rozhodovat o úhradě
ztrát, rozhodovat o rozdělí zisku, schvalovat rezervní fond,
e) schvalovat rozpočtová opatření a pověřovat předsednictvo k provádění
rozpočtových opatření,
f) schvalovat rozpočtový výhled,
g) schvalovat přijetí a poskytnntí úvěru nebo půjčky, převzetí dluhu, převzetí
ručitelského závazku, přistoupení k závazku, to vše nad limit 20 milionů Kč,
h) schvalovat peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
ch) stanovit výši řádného ročního příspěvku členů,
i) stanovit výši odměn předsednictvu a kontrolní komisi,
j) schvalovat soupis společného infrastrukturního majetku včetně doplfiků,
k) schvalovat smlouvy o sdružení, rozhodovat o účasti vj iž zaloŽených právnických
osobách,
1) schvalovat zastavení nemovitých věcí nad limit 20 milionů Kč.

9.5. Nesejde-li se valná hromada v dostatečném počtu hlasů do jedné hodiny od zahájení,
svolá předseda do 14-ti dnů náhradní valnou hromadu. Ta je usnášeníschopná při
jakémkoliv počtu hlasů.
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obvyklým způsobem.

9.7. Valná hromada volí a odvolává členy předsednictva a kontrolní komise.

Článek 10

Předsednictvo Svazku

10.1. Předsednictvo Svazku je řídícím orgánem Svazku.

10.2. Předsednictvo má devět členů, je voleno valnou hromadou ajeho funkční období je
čtyři roky. Předsednictvo vykonává svou funkci až do doby zvolení nového
předsednictva.

10.3. Předsednictvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a tři místopředsedy. Výkon
funkce předsedy a volených místopředsedů končí zvolením nového předsedy a
místopředsedů. Znovuzvoleni je možné.

10.4. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Předsednictvo rozhoduje nadpotoviční většinou všech svých členů. Každý člen
předsednictva má jeden lilas.

V nutných, bezodkladných případech, může předseda nebo zastupující místopředseda
vyvolat rozhodnutí „per ro[larn‘. V případě rozhodování „per rollarn“ zašle předseda
nebo zastupující místopředseda návrh rozhodnutí ostatním členům předsednictva na
jejich poslední známou doručovací adresu nebo adresu elektronické pošty. Návrh
rozhodnutí musí obsahovat podklady, potřebné pro přijetí rozhodnutí a také lhůtu pro
doručení vyjádření osloveného čtena předsednictva. Pokud lhůta není uvedena, má se
za to, že je t5ti denní. Pro začátek bětiu této lhůty je rozhodné doručení návrhu
členovi předsednictva. Nedoručí-ti člen v stanovené thůtě souhlas s návrhem usnesení,
platí, že s návrhem nesouhlasí. Usnesení je přijato, pokud vysloví souhlas alespoň
6 (šest) členů předsednictva.
Rozhodnutí přijaté „per rollam“ oznámí osoba, která rozhodování „per rollam‘
vyvolala, všem členům předsednictva bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí přijatá
způsobem „per ro1lani‘ budou obsažena v zápise z časově nejbližšího jednání
předsednictva.

10.5. V případě, že v rámci 4-letého funkčního období odstoupí zvolený člen předsednictva,
má obec právo pověřit do předsednictvajiného zástupce obce (města).

Tento zástupce obce však má v předsednictvu pouze hlas poradiií, a to do doby
rozhodnutí valné hromady o zvolení nového člena do předsednictva Svazku.

10.6. Předsednictvo rozhoduje o všech náležitostech Svazku, pokud nejsou stanovami
svěřeny valné hromadě a nebo valná hromada nepožaduje svým usnesením tyto
záležitosti předložit jí ke schválení.

10.7. Předsednictvo je oprávněno schvalovat rozpočtové provizorium.

10.8. V souladu s či. 9.4.c)je oprávněno předsednictvo Svazku schválit rozpočtové opatření,
pokud budou výdaje kryty příjmy. Rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu
schvaluje předsednictvo bez omezení.

9.6. Zasedání valné hromady jsou veřejná, občané jsou o ní vyrozumění na vývěsce v místě
sídla Svazku a ve všech členských obcích Svazku, o čemž vyrozumí občany obec

10.9. Předsednictvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví Svazku. Schvaluje roční účetní
závěrku.

Předkládá valné hromadě návrh rozpočtu a závěrečný účet.



-9-

10.10. Předsednictvo Svazku schvaluje ‚Zásady investiční polníky SVK Žďársko“ a další
vni trosměrniee a předpisy Svazku.

0.11. O průběhu zasedání předsednictva se pořizují zápisy povětšinou ve formě přijatých
usnesení, podepsané předsedou předsednictva a zapisovatelem, který je navržen a
schválen jednajícím předsednictvem. Zápisy se ukládají u pověřeného zaměstnance
Svazku. Předsednictvo zve povinně na svá zasedání zástupce kontrolní komise,
zpravidla předsedu komise.

10.12. Předsednictvo deleguje své zástupce do dalších orgánů, sdružení a společností.

O delegování informuje valnou hromadu Svazku na jejím nejbližším zasedání.

Článek 11

Kontrolní komise

11 1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost Svazku.

Provádí roční revizi hospodaření Svazku a prověrku roční účetní uzávěrky a
kontroluje, zda Ďčetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda
předmět činnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny
valné hromady.

11.2. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost valné hromadě a podává jí zprávu o své
činnosti.

113. Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou a ti si volí ze
svého středu předsedu a místopředsedu. Její funkční období je čtyři roky,
znovuzvolení je možné. Kontrolní komise vykonává svou funkci až do doby zvolení
nové kontrolní komise. O zasedání kontrolní komise se pořizuje zápis, podepsaný
všemi členy kontrolní komise. Zápis je zaslán a ciložen u pověřeného zaměstnance
Svazku.

Při jednání rozhoduje kontrolní komise nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
Každý člen má jeden hlas.

11.4. V případě, že v rámci 4-letého funkčního období odstoupí zvolený člen kontrolní
komise, má obec právo pověřit do kontrolní komise jiného zástupce obce (města).

Tento zástupce obce však má v kontrolní komisi pouze hlas poradni, a to do doby
rozhodnutí valné hromady o zvolení nového člena do kontrolní komise Svazku.

Článek 12

Zaměstnanci Svazku

12.1. Počet pracovníků Svazku, jejich pracovní náplň a odpovědnost určuje organizační
řád a případné další vnitropředpisy Svazku.

12.2. Pro postavení pracovníků Svazku platí dále zákoník práce a předpisy související.

Článek 13

Hospodaření Svazku

13.1. Hospodánení Svazku upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění.



- 10-

13.2. Zdroje příjmů:

- příjmy z pronájmu
- neinvestiční přijaté dotace
- investiční přijaté dotace
- příjmy z úroku
- přijaté půjčky
- ostatní příjmy

13.3. Členské příspěvky hrazené členskými obcemi Svazku mohou být použity na úhradu
nákladů hlavní činnosti maximálně ve výši 500.000,- Kč.

13.4. Svazek vytváří rezervní fond.

Rezervní fond se tvoří z rozdělení výsledku hospodaření Svazku schváleného valnou
hromadou po skončení roku.

Použití rezervního Fondu:
na další rozvoj své činnosti, k úhradě případných sankcí uložených Svazku, k úhradě
své ztráty za předchozí léta a v dalším upravuje vnitroorganizační směrnice

13.5. Svazek vytváří sociální fond.

Tvorbu a dispozici sociálního Fondu upravuje vnitrooganizační směrnice Svazku.

13.6. O hospodaření s fondy rozhoduje předsednictvo.

13.7. Obnova a investice do společného infrastrukturního majetku jsou zpravidla
hrazeny z rozpočtu Svazku.

Obnova a investice do místního infrastrukturního majetku jsou financovány za
spoluúčasti příslušné obce. Velikost spoluúčasti stanoví „Zásady investiční politiky
Svazu vodovodů a kanalizací Zd‘ársko“, schvalované předsednictvem.

13.8. O způsobu rozdělení výsledku hospodaření a způsobu úhrady ztráty rozhoduje
valná hromada.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1. Stanovy nabývají platnosti dnem podpisu stanov a účinnosti dnem zápisu do registru
dobrovolných svazků obcí, vedeného u Krajského úřadu Kraje Vysočina.

14.2. Vztahy, stanovami výlučně neupravené, se řídí „Zásadami investiční politiky Svazu
vodovodů a kanalizací Zd‘ársko“ a dalšími vnitrosměmicemi a předpisy Svazku.

14.3. Nedílnou přílohou těchto stanov je seznam členských obcí, jejich název a sídlo.
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14.4. Toto znění stanov bylo schváleno na valné hromadě Svazku, konané dne 11.6.2020.
Tyto nově schválené stanovy ruší cinem zápisu do registru dobrovolných svazků obcí
platnost a účinnost předcházejících stanov, schválených valnou hromadou Svazku dne
28.3.2018 a registrovaných Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 18.5.2018 pod čj.:
KUJi 33604/2018, Sp.zn. KUJI 9617/2004 PS, v rejstříku svazků obcí.

Svaz vodovodů a kanalizad
Žďársko

020 Vodárenská 2
59101 ŽďárnadSázavou

místopředseda Svazku Y předsedkyně Svaztt

Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností tímto
potvrzuje, že dne 22. července 2020 založil do sbírky lístin rejstříku
dobrovolných svazků obcí dokument „Stanovy dobrovolného svazku obcí
Svaz vodovodů a kanalizací Žd‘ársko“, v souladu s ust. 49 odst. 4 zák. Č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

V Jihlavě, dne 22.července 2020

Č.j. KUJI 695181202C

Bc. Eva Houfová

úředník odděleny dstat ....



Svaz vodovodů a kanalizací Žd‘ársko, iČ: 43383513
Členské obce (města) Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

POřaduv ‘

Číslo Nazev obce (mesta) IC srdlo

Y. Blažkov 00599263 Obec Blažkov č.p. 68, 592 51 Dolní Rožínka

2. Bohuňov 00599298 Obec Bohuňov č.p. 50, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

3. Březejc 00842435 Obec Březejc č.p. 6, 594 OJ Velké Meziříčí

4. Březí 00489450 Obec Březí č.p. 57, 594 53 Osová Bítýška

5. Březské 00489468 Obec Březské Č.p. 55, 594 53 Osová Bítýška

6. Budeč 00600547 Obec Budeě č.p. 44, 592 14 Nové Veselí

7. Bukov 00599328 Obec Bukov č.p. 88, 592 51 Dolní Rožínka

• ‚ Město Bystřice nad Pernštejnem Příční 405, 593 15
8. Bystrice nad Pernstejnem 00294136 Bystrice nad Pernštejnem

9. Černvír 00599344 Obec Černvír č.p. 50, 592 62 Nedvědice

10. Dobrá Voda 00544175 Obec Dobrá Voda č.p. 103, 594 51 Křižanov

11. Dolní Heřmanice 00842443 Obec Dolní Heřmanice č.p. 100, 594 01 Velké Meziříčí

12. Dolní Rožínka 00294233 Obec Dolní Rožinka č.p. 3, 591 51 Dolní Rožínka

13. Drahonín 00375331 Obec Drahonín č.p.10, 592 61 Dotibravník

14. Hamry nad Sázavou 00543870 Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žd‘ár nad Sázavou

15. heřmanov 00599387 Obec Heřmanov č.p. 35, 594 58 Heřmanov

16. horní Libochová 00544213 Obec Horní Libochová č.p. 53, 594 51 Křižanov

17. Horní Rožníka 00599417 Obec Horní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka

18. Jabloňov 00842460 Obec Jabloňov č.p. 52, 594 OJ Velké Meziříčí

19. Jámy 00842133 Obec Jámy, č.p. 47, 592 32 Jámy

20. Jívoví 00544183 Obec Jívoví č.p. 40, 594 51 Křižanov

21. Kadolec 00599468 Obec Kadolec č.p. 61, 591 51 Křižanov

22. Kozlov 00544191 Obec Kozlov č.p. 12, 594 51 Křižanov

23. Krásné 00599506 Obec Krásné č.p. 63, 592 03 Snčžné

24. Křídla 00842648 Obec Křídla č.p. 1, 592 31 Nové Město na Moravě

25. Křižanov 00294616 Městys Křižanov, Benešovo nám.12, 594 51 Křižanov

26. Kundratice 00544205 Obec Kundratice č.p. 50, 594 51 Křižanov

27. Kuřimská Nová Ves - Prosatín 00599522 Obec Kuřimská Nová Ves č.p. 50, 594 55 Dolní Loučky

28. Lavičky 00842478 Obec Lavičky č.p. 90, 594 01 Velké Meziříčí

29. Lhotka 00842273 Obec Lhotka č.p. 60, 591 OJ Žďár nad Sázavou

30. Líšná 00599557 Obec Líšná, č.p. 41, 592 03 Sněžné

31. Martinice 00842494 Obec Martinice, č.p. 52, 59101 Velké Meziříčí

32. Měřín 00294799 Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín

33. Milasfn 00599573 Obec Milasín č.p. 17, 592 51 Dolní Rožínka

34. Milešín 00842249 Obec Mitešín č.p. 42, 594 51 Křižanov



Nctín 00599611 Obec Netín č.p. I J, 594 44 Radostín nad Oslavou37.

35. Moravccké Pavlovice 00599603 Obec Moravské Pavlovice č.p. 2, 592 62 Nedvědice

36. Nedvědice 00294845 Městys Nedvědice č.p.42, 592 62 Nedvědice

38. Nížkov 00294870 Obec Nížkov č.p. 107, 592 12 Nížkov

39. Nová Ves Ot)599620 Obec Nová Ves č.p 51, 594 51 Křižanov

‚
‚ Obec Nová Ves u Nového Města na Moravč č.p. 104,

40. Nova Ves u Noveho Mesta na Moravě 00842630 ‚

592 31 Nove Mesto na Morave

‚
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,

41. Nove Mesto na Morave 00294900 592 31 Nove Mesto na Moravě

42. Nové Veselí 00294926 Městys Nové Veselí, Na městečku 114, 592 14 Nové Veselí

43. Olší (u Tišnova) 00294977 Obec Olší č.p 2$, 592 61 Doubravník

44. Oslavice 00542524 Obec Oslavice č.p. J, 594 01 Velké Meziříčí

45. Osová Bitýška 00084409 Obec Osová Bítýška č.p. 3, 594 53 Osová Bítýška

46. Petráveč 00842559 Obec Petrávcč č.p. 40, 594 UI Vetké Meziříčí

47. Písečné 00842206 Obec Písečné č.p. 3, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

48. Počítky 00842281 Obec Počítky č.p. 67, 591 01 Žďár nad Sázavou

49. Račice 00599701 Obec Račice č.p. 23, 592 55 Bobrová

50. Radešín 00599727 Obec Radešín č.p. 58, 592 55 Bobrová

51. Radňovcs 00599743 Obec Radňoves č.p. 26, 594 51 Křižanov

52. Radostín nad Oslavou 00295248 Obec Radostín nad Oslavou č.p. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou

53. Rodkov 00840645 Obec Rodkov č.p. 2, 592 51 Rozsochy

54. Rousniěrov 00599760 Obec Rousmčrov č.p. 16, 591 01 Žďár nad Sázavou

55. Rozseč 00599778 Obec Rozseč č.p. 16, 594 51 Křižanov

56. Rozsochy 00295311 Obec Rozsochy č.p. 146, 592 57 Rozsochy

57. Rožná 00295329 Obec Rožná č.p. 8, 592 52 Rožná nad Pernštejnem

58. Ruda 00842567 Obec Ruda č.p. 32, 594 01 Velké Meziříčí

59. Skřiuářov 00599804 Obec Skřinářov č.p. 22, 594 53 Osová Bítška

60. Spělkov 00599832 Obec Spělkov, 592 03 Sněžné

61. Stránecká Zhoř 00599841 Obec Str ánecká Zboř č.p. 35, 594 42 Měřín

62. Střítež 00599867 Obec Střítež č.p. 34, 592 51 Dolní Rožínka

63. Symy 00667188 Obec Symy, 594 51 Křižanov

64. Svratka 00295531 Město Svratka, Palackého 30, 592 02 Svratka

65. Tišnovská Nová Ves 00599883 Obec Tišnovská Nová Ves č.p. 29, 594 51 Křižanov

66. Uhřínov 00842575 Obec Uhřínov č.p. 102, 594 41 Uhřínov

67. Újezd 00600555 Obec Újezd 32, 592 12 Nížkov

68. Věchnov 00842184 Obec Včchnov č.p. 73, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

69. Velká Bíteš 00295647 MČsto Velká Bíteš, Nlasarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

70. Velké Meziřičí 00295671 Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 OJ Velké Meziříčí

71. Vídeň 00842583 Obec Vídeň č.p. 40, 594 Ul Vídeň



72. Vidonín 00295736 Obec Vídonín č.p. 36, 594 57 Vidonín

73. Vír 00295744 Obec Vír č.p. 1 78, 592 66 Vír

74. Vlkov 00295752 Obec Vlkov č.p. 104, 594 53 Osová Bítýška

75. Vratislávka 00599930 Obec Vratíslávka č.p. 15, 594 51 Křižanov

76. Vysoké 00842397 Obec Vysoké č.p. 34, 591 01 Žďár nad Sázavou

77. Záblatí 059994$ Obec Záblatí č.p. 47, 594 53 Osová Bitýška

78. Zadní Zhořec 00599956 Obec Zadní Zhořec Č.p 43, 594 44 Radostín nad Oslavou

79. Zvole 00295$ 17 Obec Zvole č.p. 107, 592 56 Zvole nad Pernštejnem

80. Zdánicc 00842176 Obec Ždánice č.p. 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

81. Zd‘ár nad Sázavou 00295841 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

82. Zďárec 00295833 Obec Žďárec č.p. 42, 594 56 Žd‘árec
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ZÁSADY
investiční politiky Svazu vodovodů a kanalizací Žd‘ársko

Pro vzájerrmou součinnost členských obcí a měst Svazu vodovodů a kanalizací Žd‘ársko (dále
jen SVK), v souladu s platnými stanovami SVK Zďársko přijala valná hromada SVK tyto
zásady investiční politiky:

L
- minimálně 50 % vynaložených fin. prostředků SVK bude použito na rekonstrukce a obnovu

vodovodů a kanalizací (dále jen VaK)

při návrhu plánu investic je mimo jiné přiblíženo ke zpracovaným plánům fmancování obnovy

- těžiště vynaložených finančních prostředků spočívá v rekonstrukcích stávajícího majetku a v
objemu oprav, prováděných provozovatelem zařízení

- před realizací investice bude vždy zvažována únosná míra návratnosti vložených finančních
prostředků

H.
Při realizaci těchto zásad se postupuje podle těchto principů:

Návrhy na zahájení přípravy a vlastní realizace novostaveb či rekonstrukcí předkládá SVK
příslušná obec (město) nebo provozovatel a to písemně.

Před zahájením přípravy investice do VaK bude záměr projednán a zahájení přípravy
odsouhlaseno předsednictvem SVK a zastupitelstvem příslušné obce (města), včetně
závazného vyjádření provozovatele.

1) novostavby místního infrastrukturního majetku

- Investorem novostavby je vždy SVK, výjimečně obec (město) po odsouhlasení
předsednictvem SVK. Obec (město) o změnu investorstvi požádá písemně s dostatečným
předstihem.
Obec (město) zajišťuje u novostaveb v celém rozsahu pokrytí finančními prostředky.

- V případě novostavby, která nahrazuje majetek obce doposud nepřevedený do majetku
SVK, je hrazena tato novostavba z prostředků obce a SVK s tím, že obec hradí min. 30 %
objemu nákladů a SVK zbývající část těchto nákladů. Podmínkou tohoto způsobu fmancování
jsou dosavadní platby vodného či stočného na uvedeném majetku.

- SVK spolupracuje při zabezpečení finančních prostředků především se SFŽP ČR,
ministerstvy, kraji a peněžními ústavy. Jiné zdroje, jako jsou místní podnikatelé, dary
sponzorů apod., jsou v kompetenci obci.
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- SVK nese zcela náklady spojené s přípravou realizace stavby, tedy náklady na projekční
práce, inženýrskou činnost, správní poplatky, výkupy pozemků apod. Objem nákladů na tuto
činnost se pohybuje mezi 10 - 20 % z objemu investičních nákladů. Tyto náklady SVK hradí
pouze pokud je objednatelem těchto činností apolwd je stavba zrealizována.
Na základě smlouvy o příspěvku, uzavřené mezi SVK a obcí (městem), uhradí náklady na
PD obec s tím, že při realizaci stavby bude úhrada těchto nákladů obci (městu) vrácena
na účet obce nebo odečtena z příspěvku na investici.

- SVK v plné míře vykonává funkci investora na záldadě fmančních prostředků obce (města),
které jsou mu převedeny na jeho účet. Před uzavřením smlouvy o dílo s dodavatelem stavby
musí být převedeny finanční prostředky obce (města) na účet SVK nebo alespoň potvrzena
smlouva na převod těchto prostředků.

- Žádost o zařazení stavby do investičního plánu příslušného roku SVK zašle obec (město)
písemně do 30.10. roku předcházejícího.

- SVK může, podle fmanční situace, oprávněnosti investice apod. přispět dohodnutou
částkou, případně půjčkou členské obci nebo převzít úhradu úroků z úvěrů, eventuelně
splácení úvěru jako celku.

2) rekonstrukce místního infrastrukturního majetku

- Investorem rekonstrukce je vždy SVK, výjimečně obec (město) po odsouhlasení
předsednictvem SVK. Obec (město) o změnu investorství požádá písemně s dostatečným
předstihem.

- Obec (město) přispívá mm. 30 % z celkového investičního nákladu stavby.
Je-li rekonstrukce požadována obcí (městem) před ukončením životnosti stavby, bude výše
podílu obce (města) projednána a schválena předsednictvem SVK.

- SVK zabezpečuje zbývající část nákladů a v plném rozsahu náklady na PD, inženýrskou
činnost, výkupy pozemků, správní poplatky a další, s investicí související náldady, pokud
neobj ednatelem těchto činností a pokud je stavba zrealizována.
Na základě smlouvy o příspěvku, uzavřené mezi SVK a obcí (městem), uhradí náklady na
PD obec s tím, že při realizaci stavby bude úhrada těchto nákladů obci (městu) vrácena
na účet obce nebo odečtena z příspěvku na investici.

- Žádost o zařazení rekonstrukce do investičního plánu příslušného roku SVK zašle obec
(město) písemně do 30.10. roku předcházejícího.

- O provedení rekonstrukce rozhoduje SVK na základě návrhu provozovatele a vyjádření
příslušné členské obce SVK.

3) investice do společného infrastrukturního majetku

- Náklady na nové investice do společného infrastrukturního majetku nese v celém
rozsahu SVK.

- Rozhodnutí o jejich realizaci je v kompetenci předsednictva SVK na záldadě
návrhu provozovatele.
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4) rekonstrukce společného infrastrukturního majetku

5) stavby realizované jinými investory

- Jestliže je tímto investorem obec (město)-člen SVK, je tato investice — vodní dílo po jejím
uvedení do trvalého provozu bezplatně předána do majetku SVK a obhospodařována
provozovatelem. Daňové náklady s tím spojené jsou v režii SVK.
Smlouvy a úkony potřebné k převodu majetku zajišťuje SVK.

- Je-li investorem obec (město), které není členem SVK nebo jiná právnická či fyzická osoba
a předává investici — vodní dílo (I dříve pořízenou) do majetku SVK, platí tři alternativy:

a) bezúplatné předání SVK s tím, že daňové náklady nese předávající nebo
SVK nazáldadě smluvní dohody

b) předávající požaduje úhradu za předávaný majetek. Výše úhrady se
stanoví oceněním podle platných předpisů. Ubradu provádí SVK ve
smluvně dohodnuté výši

c) jiný předávající subjekt daruje majetek členské obci (městu) a ta ho
bezúplatně předá do majetku SVK

Při řešení těchto případů je nutné stanovisko provozovatele a rozhodnutí SVK se řídí
především zájmy SVK a společnou, nikoli lokální prospěšností. V obou případech je nutné
projednání v předstihu a zařazení do rozpočtu SVK.

‚II.
Tvorba zdrojů pro realizaci investiční politiky SVK

Pro realizaci investičních záměrů SVK lze využít některých z následujících finančních zdrojů:
- dotace a půjčky z MZe a MF
- dotace a půjčky ze Státního fondu životního prostředí
- dotace z fondů EU
- dotace z prostředků kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
- úvěry od peněžních Ústavů
- příspěvky členských obcí podle stanoveného podílu a nákladů najednotílvé akce
- členské příspěvky obcí podle počtu obyvatel
- nájemné od provozovatele a příspěvek na rozvoj hrfřastruktumího majetku
- dotace a příspěvky z jiných zdrojů většinou jmenovitě určené (rozpočet kraje,

dary a podobně)

- Náklady na rekonstrukce společného infrastrukturního majetku nese v celém rozsahu SVK.

- Rozhodnutí o jejich realizaci je v kompetenci předsednictva $VK na záldadě
návrhu provozovatele.

Podle “Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací“ mezi SVK a VAS a.s. je každoročně
vytvářena rezerva ve výši 10% z výše nájemného.
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Užití rezervy se řídí těmito pravidly:

1) Rezerva je určena na financování mimořádných akcí výhradně investičního
charakteru (především rekonstrukce nebo havárie velkého rozsahu, jejicbž potřeba
nemoHa být předpokládána).

2) O užití rezervy rozhoduje předsednictvo SVK.

3) Výsledek hospodaření se převádí do rozpočtu příštího roku a zvyšuje tak možnosti
plánovaných investičních prací.

Iv.
Ostatní podmínky pro dodržování zásad

Tyto zásady jsou závazné pro smluvní vztahy nejen mezi SVK a členskými obcemi a městy,
ale i pro nečlenské obce a města a ostatní spolupracující subjekty.
V rámci shora uvedených zásad jsou obce a města povinna dodržovat platné znění zákona o
obcích, zejména:

- o použiti vlastních finančních prostředků předložit SVK doklad o rozhodnutí
zastupitelstva

- doložit doklad o dodržování ust.* 39 a 41 plat. zákona o obcích v případech
nutnosti zveřejnění dispozic s majetkem obce,města.

Tyto zásady investiční politiky Svazu vodovodů a kanalizací Žd‘ársko ruší platnost a účinnost
předcházejících Zásad investiční politiky Svazu vodovodů a kanalizací Zďársko ze dne
30.6.2005 a nabývají účinnosti dnem 25.3.2011.

Ta2 vodovodů a kanaflzací
Ve Žd‘áru nad Sázavou @ Žďársko

Vodarenska 2
dne : 24.3.2011

V ing.Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Zd‘ársko


