STANOVY
Sdružení měst a obcí východní Moravy
ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č.128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
Čl. I.
Název a sídlo Sdružení
Název Sdružení zní: "Sdružení měst a obcí východní Moravy" (dále jen “Sdružení”).
Sídlem Sdružení je Zlín , Třída Tomáše Bati 5146, PSČ 760 01.
Seznam členů Sdružení je uveden v Příloze č. 1 těchto Stanov a tvoří jejich nedílnou součást.
Čl. II.
Předmět činnosti Sdružení
Předmětem činnosti sdružení je:
a) spolupráce a koordinace záměrů v oblasti rozvoje členských obcí,
b) úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících,
c) zřízení regionálního koordinačního a informačního centra a regionální rozvojové agentury východní
Moravy,
d) podpora rozvoje turistiky, cestovního ruchu a kultury v regionu,
e) formování společného postupu samospráv při prosazování společných zájmů,
f) koordinace využívání zahraniční pomoci,
g) podpora a garance programu vzdělávání samosprávných orgánů,
h) spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti, s důrazem na
sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční regiony Slovenské republiky.

Čl. III.
Vznik a zánik členství

1. Členem Sdružení se může stát každá obec Zlínského kraje.
2. Členství zakladatelů ve Sdružení vzniká podpisem zápisu z ustavující členské schůze.
3. Členství po založení sdružení vzniká rozhodnutím Správního výboru o přijetí člena dle odst. 4) tohoto
článku. Správní výbor rozhodne o členství na základě žádosti dané obce doložené usnesením
zastupitelstva města nebo obce, které vyjadřuje s tímto členstvím souhlas a prohlášením člena, že
přistupuje ke stanovám Sdružení. Pokud se obec stane členem sdružení v průběhu kalendářního
roku, je povinna do 60 dnů ode dne vzniku členství uhradit na účet Sdružení poměrnou část
finančního příspěvku stanoveného Valným shromážděním pro tento kalendářní rok.
4. Přijetí uchazeče schvaluje Správní výbor Sdružení rozhodnutím.
5. Členství ve Sdružení nijak neomezuje právo členů Sdružení vstupovat do jiných sdružení právnických
osob či svazků obcí.
6. Členství zaniká na základě výpovědi člena Sdružení. Členové mohou ze Sdružení vystoupit, a to vždy k
30. 6. a k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Výpověď musí být písemná a musí být doručena
Správnímu výboru vždy nejpozději 20 dnů před uplynutím lhůt uvedených v předchozí větě. Členství
zaniká též vyloučením člena v případě, že:
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a) člen se po dobu delší než jeden rok neúčastní práce ve Sdružení
b) člen je déle jak 3 měsíce v prodlení se zaplacením členského příspěvku
c) člen závažným způsobem poškodí dobré jméno Sdružení či bude jednat v rozporu se zájmy
Sdružení.
7. V případě vyloučení zaniká členství dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí Valného
shromáždění o vyloučení členova ze Sdružení.
8.V případě zániku členství za dobu trvání Sdružení má bývalý člen sdružení nárok na vyplacení
vypořádacího majetkového podílu Sdružení ve výši 100,- Kč. Pokud dojde k zániku členství v průběhu
kalendářního roku, má bývalý člen nárok dále na vrácení poměrné části jím zaplaceného finančního
příspěvku na tento kalendářní rok.
Čl. IV.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen Sdružení má právo:
a) účastnit se zasedání Valného shromáždění s hlasem rozhodujícím,
b) volit a být volen do orgánů a komisí Sdružení,
c) užívat společný majetek a zařízení Sdružení dle pravidel stanovených Valným shromážděním.
2. Každý člen je povinen:
a) napomáhat uskutečňování vytýčených cílů a úkolů Sdružení,
b) aktivně se podílet na práci Sdružení, účastnit se zasedání Valného shromáždění a práce v jiných
orgánech či komisích Sdružení,
c) respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení a přispívat k jejich splnění,
d) řádně odvádět v termínech stanovených Valným shromážděním stanovené členské příspěvky
e) chránit dobré jméno Sdružení,
f) dodržovat stanovy Sdružení.
Čl. V.
Orgány Sdružení
1. Orgány Sdružení jsou:
a) Valné shromáždění
b) Správní výbor
c) Revizní komise
2. Orgány Sdružení jsou kolektivní a každý člen má jeden hlas.
3. Jednotlivé orgány mohou k plnění svých úkolů vytvářet komise a odborné pracovní skupiny.
Čl. VI.
Valné shromáždění
1. Valné shromáždění je složeno z členů, přičemž každý člen má ve Valném shromáždění jednoho
zástupce. Je nejvyšším orgánem Sdružení. Do jeho působností patří:
a) schvalování stanov a jejich změn
b) schvalování zprávy revizní komise o výsledku kontroly hospodaření s majetkem Sdružení a s
jeho finančními prostředky za uplynulý rok
c) volby a odvolání předsedy, místopředsedy a dalších členů Správního výboru a členů Revizní
komise
d) přijímaní podaných rezignací na zvolené funkce
e) každoroční schvalování rozpočtu a závěrečného účtu Sdružení
f) každoroční schvalování výše členských příspěvků a lhůty jejich splatnosti
g) rozhodování o hospodaření s majetkem Sdružení a stanovení pravidel pro hospodaření s tímto
majetkem
h) rozhodování o vložení majetku člena do hospodaření Sdružení a o nakládání s tímto majetkem
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i)
j)
k)
l)

rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty
schvalování výše majetkového nebo likvidačního podílu
schvalování jednacích a volebních řádů orgánů Sdružení a komisí
rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Správního výboru a vyřízení stížnosti a námitek
k činnosti Sdružení nebo jeho orgánu
m) rozhodnutí o zrušení Sdružení
n) rozhodnutí o vyloučení člena Sdružení zpravidla na návrh Správního výboru
o) rozhodování o dalších záležitostech, které si valná hromada vyhradí
2. Valné shromáždění je svoláváno Správním výborem alespoň dvakrát ročně, a to za účelem schválení
rozpočtu Sdružení na příští kalendářní rok, závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok a zprávy
revizní komise o výsledcích hospodaření Sdružení za uplynulý rok.
3. O termínu konání, místu a pořadu jednání musí být členové Sdružení uvědomeni písemnou
pozvánkou, a to nejméně jeden měsíc předem.
4. Návrh programu jednání zpracovává Správní výbor s tím, že členové Sdružení mohou doplnit
navrhovaný program jednání o dodatkové záležitosti nejméně patnáct dnů před datem konání
valného shromáždění. Program jednání Valného shromáždění musí být dán členům Sdružení na
vědomí nejméně sedm dnů před datem konání valného shromáždění.
5. Valné shromáždění je schopno se platně usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina
všech členů Sdružení. Nesejde-li se do 30 minut po stanoveném čase alespoň 50% členů, koná se
náhradní valné shromáždění s účastí minimálně 30% členů. Usnesení se přijímá prostou většinou
hlasů přítomných členů. Hlasování na valném shromáždění probíhá veřejně, pokud přítomní členové
neodhlasují tajné hlasování.
6. Každý člen Sdružení má jeden hlas
7. Tajné hlasování probíhá zpravidla při volbě orgánů Sdružení, pokud si Valné shromáždění neurčí
jinak. Nebo v jiných případech, jestliže o něj požádá nejméně 1/3 členů Valného shromáždění.
8. Ve výjimečných případech je možné rozhodnutí Valného shromáždění i písemnou formou per rollam
pro vyjádření Valného shromáždění. Bližší podrobnosti o způsobu a průběhu hlasování určuje jednací
řád Valného shromáždění.
9. Jednání Valného shromáždění zpravidla řídí volený předseda Správního výboru. Průběh jednání
Valného shromáždění stanoví jednací řád valného shromáždění.
10. Mimořádné valné shromáždění je svoláváno Správním výborem:
a) kdykoliv podle potřeb
b) na žádost nejméně jedné pětiny členů Sdružení
c) na žádost Revizní komise
d) klesne-li počet členů správního výboru o více než 50 %. nebo počet členů revizní komise o více
než 1 člena .
11. Žádost o svolání mimořádného valného shromáždění musí být podána Správnímu výboru písemně s
uvedením konkrétního důvodu jeho svolání. Mimořádné valné shromáždění musí být svoláno do
jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. V případě nesplnění této lhůty svolává mimořádné valné
shromáždění Revizní komise, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy se o nesplnění předchozí lhůty
dověděla. U svolání mimořádného Valného shromáždění může Správní výbor tuto lhůtu přiměřeně
zkrátit, nejméně však na čtrnáct dnů.

Čl. VII
Správní výbor
1. Správní výbor je statutárním orgánem Sdružení, který řídí jeho činnost, jedná jeho jménem, plní i
funkci statutárního orgánu, zaměstnavatele a do jeho působnosti náleží zejména:
a) realizace usnesení Valného shromáždění
b) zpracování návrhu rozpočtu Sdružení a jeho předkládání Valnému shromáždění
c) svolání řádné a mimořádné valného shromáždění a příprava pořadu jednání
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d)

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

přijímání nových členů Sdružení a podávání roční zprávy o stavu členské základny Valnému
shromáždění
e) přijímání výpovědi členů Sdružení
f) realizace běžného hospodaření s majetkem Sdružení v rámci schváleného rozpočtu
g) jmenování a odvolání tajemníka Sdružení
h) plnění dalších úkolů určených valným shromážděním
Správní výbor se skládá z 9 členů volených valným shromážděním na dobu čtyř let.
Členem správního výboru může být pouze zástupce obce, která je členem sdružení.
Správní výbor je usnášeníschopný, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
Usnesení se přijímá většinou všech hlasů členů správního výboru, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy správního výboru. Pro jednání správního výboru je přípustná i písemná forma per rollam.
Správní výbor zřizuje k zabezpečení činnosti Sdružení kancelář, v jejímž čele stojí tajemník, který
odpovídá za každodenní správu Sdružení včetně personální administrace, jakož i za další činnosti
vymezené správním výborem.
Podepisovat jménem Sdružení a tím je zavazovat, jsou oprávněni vždy dva z funkcionářů Sdružení
společně:
a) předseda
b) místopředseda
c) tajemník
Klesne-li počet členů správního výboru o více než jednoho člena, provede valné shromáždění
doplňovací volby na nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů správního výboru více jak 50% správní
výbor do jednoho měsíce svolá mimořádné valné shromáždění k provedení voleb.
Členství ve správním výboru zaniká:
a) Uplynutím volebního období
b) Vzdáním se funkce (rezignací)
c) Zánikem mandátu zastupitele obce
d) Vystoupením obce ze sdružení
e) Smrtí nebo prohlášením za mrtvého
Čl. VIII
Korespondenční hlasování a procedura písemného projednávání

1. Korespondenční hlasování proběhne v případě, kdy se uskuteční zasedání Správního výboru, avšak
Správní výbor není usnášeníschopný. V takovém případě vyzve Předseda Správního výboru písemně
prostřednictvím kanceláře sdružení nepřítomné členy Správního výboru, aby do 14 dnů po obdržení
výzvy písemně sdělili své hlasování k jednotlivým návrhům na usnesení, které obdrželi spolu s
pozvánkou na zasedání. Přítomní členové rady mohou sdělit své hlasování ihned.
2. Po korespondenčním hlasování se výsledky hlasování zapíší do zápisu z jednání.
3. Výsledky korespondenčního hlasování včetně ověřeného zápisu z jednání potvrdí Předseda a rozešle
všem členům Správního výboru.
4. Předseda je v odůvodněných případech oprávněn použít proceduru písemného projednávání.
Dokumenty spolu s návrhem usnesení v dané záležitosti budou zaslány všem členům Správního
výboru. Předseda prostřednictvím kanceláře sdružení písemně vyzve všechny členy Správního
výboru, aby do 14 dnů po obdržení všech dokumentů písemně sdělili své hlasování k jednotlivým
návrhům na usnesení.
5. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů Správního výboru.
6. Výsledky hlasování v rámci procedury písemného projednávání potvrdí Předseda a rozešle všem
členům Správního výboru.
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Čl. IX
Zápis z jednání
1. Z každého jednání Správního výboru se pořizuje zápis. Ověřovatelé zápisu jsou voleni z řad členů
Správního výboru vždy na začátku jeho jednání. Zápis musí obsahovat den a místo jednání, hodinu
zahájení a ukončení, program jednání, prezenci členů, shrnutí projednávaných bodů, průběh diskuse,
hlasování a obsah přijatých usnesení, v případě korespondenčního hlasování i rozhodnutí o tomto
způsobu hlasování. Zápis z řádného jednání musí být zaslán všem členům Výboru do 20 dnů po jeho
ověření formou elektronické pošty; v případě korespondenčního hlasování a procedury písemného
projednávání se zasílá výsledek hlasování neprodleně po potvrzení výsledků korespondenčního
hlasování dle čl. VII. Jednotlivá přijatá usnesení jsou součástí zápisu, jsou číslována dle pořadí, v jakém
byla přijata a průběžně v rámci kalendářního roku.
2. Zápis podepisuje předseda a ověřovatelé zápisu. Originály ověřeného zápisu se ukládají v kanceláři
sdružení
3. Ve stejných lhůtách jako v odstavci 1 se zápis také zveřejňuje na webových stránkách Sdružení.
4. Pro zápisy z jednání valného shromáždění se ustanovení předchozích odstavců použijí přiměřeně.
Čl. X
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení a plní tyto úkoly:
a) kontrolu zákonnosti činnosti Správního výboru Sdružení
b) kontrolu dodržování platných právních předpisů a stanov v celkové činnosti Sdružení
c) kontrolu hospodaření s majetkem Sdružení a s jeho finančními prostředky za uplynulý rok
d) zpracování roční zprávy o výsledku hospodaření za uplynulý finanční rok
e) provádění kontrolní činnosti dle rozhodnutí valné hromady.
2. Revizní komise se skládá z 5 členů volených valným shromážděním na dobu 4 let. Ze svého středu volí
revizní komise tajným hlasováním předsedu. Rezignace na funkci předsedy revizní komise se
předkládá Revizní komisi. Rezignace na funkci člena Revizní komise se předkládá Valnému
shromáždění.
3. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů komise.
Usnesení je přijímáno nadpoloviční většinou všech členů revizní komise.
4. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s vykonáváním jakékoliv jiné funkce ve Sdružení.
5. Klesne-li počet členů revizní komise o více než jednoho člena, provede Valné shromáždění doplňovací
volby na nejbližším zasedání.
Čl. XI
Poradní orgány Správního výboru
1. Správní výbor si může pro účely rozhodování ve věcech vyžadujících kolektivní posouzení a pro zvýšení
kvalifikovanosti rozhodování vytvořit poradní orgány, složené ze zástupců členů sdružení nebo
přizvaných třetích osob, jejichž zkušenosti a odborné znalosti jsou pro takové rozhodování potřebné
či užitečné. Poradní orgány tvoří:
a) Komise Správního výboru, jako trvalé specializované poradní orgány Správního výboru. Jsou
zřizovány pro stálé posuzování některých problematik či okruhu otázek nebo i pro jednorázová
posouzení záležitostí, která vyžadují komplexnější analýzu a zhodnocení. Komise se zpravidla
vytváří pro tyto oblasti působnost sdružení: doprava, sociální oblast, životní prostředí, finance a
rozpočet.
b) Pracovní skupiny Správního výboru, jako dočasné poradní orgány, sloužící k jednorázovému
odbornému posouzení dílčího problému nebo otázky.
2. Poradní orgány sestávají ze stálých členů a z přizvaných členů. Pravidla pro ustavení stálého člena jsou
uvedena níže. Poradní orgán je oprávněn přizvat si v rámci plnění svěřeného úkolu či problematiky
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odborného poradce, tedy osobu, jejíž úzká odborná specializace je potřebná k řádnému a
důkladnému posouzení projednávané problematiky. Tato osoba má statut přizvaného člena.
3. Podrobnosti pravidel jednání a rozhodování jednotlivých poradních orgánů stanoví jejich jednací řád.
Čl. XII
Komise Správního výboru
1.
2.
3.
4.
5.

Komise Správního výboru ustavuje svým rozhodnutím Správní výbor.
Komise Správního výboru (dále jen „komise“) jsou složeny z pěti stálých členů.
Stálým členem komise je vždy člen Správního výboru a dále čtyři zástupci členů sdružení.
Člen Správního výboru je vždy předsedou dané komise.
Stálé členy komise navrhuje Správnímu výboru člen Správního výboru, který bude dané komisi
předsedat, a to z osob, které zastupují jednotlivé členy sdružení. Bere přitom ohled na to, aby byly
rovnoměrně zastoupeny všechny územní oblasti, v nichž sdružení působí nebo k nimž se vztahuje
okruh otázek, které má komise řešit.
6. Členství v komisi vzniká dnem rozhodnutí Správního výboru o založení komise a v případě
obsazovaní již existující komise rozhodnutím o obsazení komise.
7. Funkční období stálých členů komise činí 4 roky, není-li daná komise účelově založena na dobu
kratší. V takovém případě je funkční období člena komise shodné s touto kratší dobou.
8. Stálé členství v komisi zaniká okamžikem:
a) ukončením výkonu funkce, na nějž je členství v komisi vázáno (předseda komise),
b) uplynutím funkčního období,
c) vzdáním se funkce,
d) úmrtím.
9. Každý stálý člen komise je oprávněn určit svého zástupce, který vykonává práva a povinnosti
stálého člena po dobu jeho nepřítomnosti.
Čl. XIII
Pracovní skupiny Správního výboru

1. Pracovní skupiny ustavuje svým rozhodnutím Správní výbor. Při tom určí zadání, které má pracovní
skupina zpracovat, počet členů, konkrétní personální obsazení a lhůtu, co níž má pracovní skupina
předložit své výsledky.
2. Pracovní skupina v rámci splnění uloženého zadání předkládá Správnímu výboru zprávu.
3. Pracovní skupina zaniká dnem projednání a schválení její zprávy Správním výborem.
ČL. XIV
Poradní orgány ostatních orgánů sdružení
Pro zřízení, obsazení a činnost poradních orgánů ostatních orgánů sdružení se přiměřeně použijí
ustanovení čl. XI až XIII těchto stanov.
Čl. XV
Majetkové poměry
1. Zdroje příjmů Sdružení jsou:
- příspěvky řádných členů Sdružení, jejich výše je každoročně schvalována valným shromážděním
- majetek získaný vlastní činností Sdružení
- dobrovolné příspěvky členů Sdružení
- dotace, příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
2. Majetek Sdružení může být použit výhradně k realizaci předmětu činnosti Sdružení, jak je vymezen
v těchto stanovách.
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3. Postup při hospodaření s majetkem Sdružení a s příjmy Sdružení upravují předpisy schválené valnou
hromadou. Finanční hospodaření se řídí schválených rozpočtem a zákonem č. 250/2000 Sb.,
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
4. Členové Sdružení mohou se souhlasem valné hromady vkládat do Sdružení svůj majetek. Majetek,
který vloží člen do hospodaření Sdružení, zůstává ve vlastnictví tohoto člena. Sdružení může užívat
tento majetek pouze k realizaci předmětu činnosti Sdružení a nesmí vůči němu činit žádná majetková
práva, která jsou dle z.č. 128/2000 Sb. vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu, zejména jej zcizit nebo
zatížit zástavním či jiným právem.
5. Finanční majetek Sdružení je veden na zvláštním účtu. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu
majetku, o svých příjmech a výdajích a o finančních vztazích k rozpočtům obcí, které jsou členem
Sdružení.
6. V případě, že Valné shromáždění rozhodne o rozdělení zisku mezi členy sdružení, rozděluje se zisk
mezi členy rovným dílem. Rovným dílem se podílejí členové Sdružení i na úhradě ztráty.
Čl. XVI
Hospodaření Sdružení
1. Sdružení hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován na příslušný kalendářní rok. Závěrečný účet
spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok
projedná valné shromáždění do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě
nedostatků.
2. Návrh rozpočtu Sdružení a závěrečný účet Sdružení za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným
způsobem zveřejněny v obcích, které jsou členy Sdružení, a to nejméně po dobu 15 dnů před jejich
projednáváním na valné hromadě Sdružení, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí.
3. Připomínky k návrhu rozpočtu Sdružení a k závěrečnému účtu Sdružení za uplynulý rok mohou
občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jejich zveřejnění nebo ústně při jejich
projednávání na valné hromadě.
4. Hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok dá sdružení přezkoumat příslušným úřadem nebo
auditorem. Náklady na přezkoumání hospodaření auditorem hradí Sdružení ze svých rozpočtových
prostředků.
Čl. XVII
Zrušení Sdružení
1. O zrušení Sdružení rozhoduje valné shromáždění, a to nadpoloviční většinou všech členů Sdružení.
2. V případě zrušení Sdružení bez právního nástupce jmenuje valné shromáždění likvidátora Sdružení k
provedení likvidace. Likvidační zůstatek Sdružení se rozdělí mezi členy Sdružení rovným dílem.
3. V případě zrušení Sdružení požádá předseda správního výboru Sdružení o výmaz Sdružení z registru u
Krajského úřadu.
Čl. XVIII
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny valným shromážděním dne 16. prosince 2010 a nahrazují stanovy
schválené 26. ledna 1998 a doplněné, upravené valným shromážděním dne 25.6.2002, 29.5. 2007, 15.
listopadu 2007 a 9.prosince 2009.
Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze po schválení Valným shromážděním.
Ve Zlíně, dne 16. prosince 2010

Ing. Dalibor Maniš
Předseda

Mgr. Roman Hoza
místopředseda
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Mgr. Martin Holman
tajemník

