
Stanovy Svazku obcí mikroregionu Zálesí 

1. Základní ustanovení 

Svazek obcí mikroregionu Zálesí (dále jen SOMZ) je dobrovolným svazkem obcí dle § 49 zákona č. 

128/2000 Sb. 

 

2. Název a sídlo SOMZ 

Název: Svazek obcí mikroregionu Zálesí, zkráceně SOMZ 

Sídlo: Horní náměstí 300, 396 22  Humpolec 

Svazek tvoří 21 obcí ze spádového území ORP Humpolec: 

Humpolec (Horní náměstí 300, Humpolec), Budíkov (Budíkov 4), Bystrá (Bystrá 50), Čejov (Čejov 191), 

Horní Rápotice (Horní Rápotice 51), Ježov (Ježov 33), Jiřice (Jiřice 17), Kaliště (Kaliště 92), Kejžlice 

(Kejžlice 161), Koberovice (Koberovice 42), Komorovice (Komorovice 50), Mladé Bříště (Mladé Bříště 

16), Mysletín (Mysletín 37), Proseč (Proseč 24), Řečice (Řečice 37), Sedlice (Sedlice 67), Senožaty 

(Senožaty 166), Staré Bříště (Staré Bříště 11), Syrov (Syrov 13), Vystrkov (Vystrkov 90), Želiv (Želiv 

320).  

 

 

3. Předmět činnosti 

Ochrana společných zájmů SOMZ. 

Koordinace činnosti a podpora rozvoje zejména v následujících oblastech: 

 Průmysl a služby, technická infrastruktura 

 Zemědělství, venkovské oblasti 

 Cestovní ruch  

 Lidské zdroje a sociální infrastruktura 

 Životní prostředí 

 Péče o kulturní a přírodní dědictví 

 Dopravní obslužnost regionu 

 Spolupráce mezi partnerskými obcemi v zahraničí 

 Využití netradičních zdrojů energie 

 Územní plánování 

Příprava a spoluúčast při zpracování a realizaci projektů především v uvedených oblastech za účelem 

rozvoje SOMZ. 

Získávání účelových dotací, grantů a dalších typů finančních zdrojů do území SOMZ. 

Spolupráce se studijními, informačními a koordinačními centry, jejichž činnost souvisí s podporou 

hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje SOMZ. 

Spolupráce se sousedními svazky obcí/mikroregiony. 

Spolupráce s obcemi. 

Spolupráce s podnikatelskými subjekty.  

 

4. Členství 

Členem SOMZ se může stát obec za předpokladu, že: 

 Předloží písemnou přihlášku, jejíž součástí je souhlas zastupitelstva příslušné obce 

 Vyjádří souhlas se stanovami SOMZ 



 Její členství schválí členská schůze SOMZ 

 Uhradí stanovený členský příspěvek  

 

5. Zánik členství 

Členství v SOMZ zaniká: 

 Vystoupením vždy k 31. 12. každého roku písemnou výpovědí zaslanou na adresu sídla SOMZ 

a to nejpozději jeden měsíc před tímto datem  

 Členství zanikne teprve po úplném majetkovém vypořádání mezi členem a SOMZ, pokud člen 

vystupuje v průběhu realizace akce (projektu), která se jej týká. Zánik členství konstatuje 

schůze SOMZ svým usnesením  

 Zánikem SOMZ 

 Vyloučením ze SOMZ, pokud poškozuje hrubým způsobem zájmy SOMZ. O vyloučení 

rozhoduje členská schůze. Vylučovaný člen má právo na předchozí slyšení. Důvodem 

vyloučení může být i neplacení schválených ročních členských příspěvků nebo jiné závažné 

porušení stanov SOMZ. Vyloučení konstatuje členská schůze usnesením.  

 

6. Členské a účelové příspěvky 

Členové platí základní roční členské příspěvky a účelové příspěvky. Příspěvky se poukazují na 

samostatný účet SOMZ na základě vystavené faktury v předepsané lhůtě splatnosti. 

Výši základních ročních členských příspěvků a termín splatnosti na každý další kalendářní rok stanoví 

členská schůze. V případě ukončení členství nemá vystupující nárok na vrácení tohoto příspěvku. 

Výši účelových příspěvků jednotlivých členů schvaluje schůze členů podle podílu jednotlivých členů 

na realizované akci (projektu) a to zpravidla ještě před zahájením akce (projektu). 

 

7. Majetkové poměry 

SOMZ hospodaří s majetkem, který do svazku ze svého vlastního majetku vložily členské obce podle 

stanov a dále s majetkem, který získal svou činností a je tvořen z příspěvků členů, dotací, grantů, 

sponzorských příspěvků, darů a z výnosů z vlastní hospodářské činnosti. Finanční prostředky lze 

používat pouze k realizaci předmětu činnosti SOMZ. Majetek vložený do hospodaření zůstává ve 

vlastnictví obce. SOMZ může s tímto nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které na ně členská 

obec přenesla podle stanov. Majetková práva k vlastnímu majetku členských obcí, která jsou 

vyhrazena zastupitelstvu jednotlivých členských obcí, nelze převést na SOMZ. Způsob rozdělení zisku 

a podíl členů na úhradě ztráty SOMZ navrhne a odsouhlasí členská schůze SOMZ. 

Zdrojem příjmů svazku jsou členské příspěvky obcí, případně finanční podíly obcí při realizování 

společných záměrů.  

 

8. Práva a povinnosti členů 

Každý člen má právo: 

 Zúčastňovat se aktivně činnosti SOMZ a být o jeho činnosti informován 

 Navrhovat na jednáních SOMZ usnesení a hlasovat o nich 

 Dostávat informace o hospodaření SOMZ a požadovat případná vysvětlení 

 Využívat výsledky činnosti SOMZ 

 

Každý člen má povinnost: 

 Dodržovat stanovy SOMZ 



 Hájit zájmy SOMZ 

 Napomáhat naplňování předmětu činnosti SOMZ 

 Platit členské příspěvky 

 

 

9. Hospodaření SOMZ 

Veškeré hospodaření SOMZ se řídí ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, a to především s odkazem na § 38 a 39. 

SOMZ sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní 

rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. 

Rozpočet a jeho změny schvaluje schůze členů SOMZ. SOMZ vede účetnictví o svých příjmech a 

výdajích a o stavu pohybu majetku tak, jak předepisují příslušené a související předpisy.  

 

 

10. Orgány SOMZ 

Orgány SOMZ jsou:  předseda 

   místopředseda 

   členská schůze 

    

 

11. Předseda a místopředseda 

Předseda je statutárním zástupcem SOMZ. Podepisování za SOMZ se děje tak, že k názvu SOMZ 

připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis. 

Předseda a místopředseda jsou voleni rozhodnutím členské schůze na dobu čtyřletého funkčního 

(volebního) období ze zástupců členů SOMZ. 

Předseda odpovídá za správu majetku a nakládá s finančními prostředky SOMZ v souladu 

s rozpočtem SOMZ a případnými rozpočtovými změnami.  

 

 

12. Členská schůze SOMZ 

Je nejvyšším orgánem SOMZ. 

Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát v kalendářním roce. 

Je usnášení schopná v případě přítomnosti nadpolovičního počtu statutárních nebo zplnomocněných 

zástupců všech členských obcí. 

Všichni členové jsou na členské schůzi zastupováni svými statutárními, popř. zplnomocněnými 

zástupci a disponují jedním hlasem rozhodujícím. 

K přijetí platného usnesení včetně volby předsedy a místopředsedy je třeba souhlasu nadpolovičního 

počtu všech členů SOMZ.  

Každé 4 roky – po uplynutí čtyřletého funkčního (volebního) období  - volí předsedu a místopředsedu.  

Svolává ji předseda nebo místopředseda SOMZ písemnou pozvánkou všem členům SOMZ. Termín 

členské schůze musí být oznámen nejméně 7 dní před jejím konáním.  

Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím nebo členskou schůzí pověřený předsedající. 

Členské schůze se mohou zúčastnit i další zástupci každého člena, avšak pouze s hlasem poradním.  

 

 



Do působnosti členské schůze patří: 

 Schválení, změny a doplnění stanov, a to formou číslovaného dodatku 

 Volba a odvolání předsedy a místopředsedy 

 Schválení rozpočtu a jeho změn, účetní závěrky SOMZ a závěrečného účtu  

 Rozhodnutí o zániku nebo transformaci, popř. sloučení či rozdělení SOMZ 

 Schvalování základních směrů činnosti SOMZ na kalendářní rok, posouzení činnosti SOMZ 

z hlediska jeho předmětu činnosti a realizace přijatých usnesení 

 Rozhodování o vyloučení člena SOMZ 

 Stanovení výše ročního členského příspěvku a termínu jeho splatnosti.  

 

 

13. Kontrola SOMZ 

Každá členská obec má právo svými pověřenými pracovníky samostatně kontrolovat plnění usnesení 

přijatých na členské schůzi, všechny účetní operace a jejich soulad s příslušnými předpisy, 

hospodaření s majetkem v souladu s příslušnými předpisy a stanovami SOMZ.  

 

 

14. Zánik SOMZ 

SOMZ může zaniknout pouze rozhodnutím členské schůze. K tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu 

prosté většiny všech zástupců členů SOMZ s hlasem rozhodujícím. 

Před zánikem SOMZ bude provedena likvidace, jestliže majetek nepřechází na případného právního 

nástupce. O způsobu likvidace majetku a vyrovnání závazků SOMZ rozhodne členská schůze, která 

určí též likvidátora SOMZ. 

V případě zániku SOMZ požádá předseda nebo místopředseda SOMZ o výmaz z registru u Krajského 

úřadu Kraje Vysočina.  

 

 

15. Závěrečná ustanovení 

Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne: 20. 4. 2015 

 

 

 

 

 

Za SOMZ:  

 

předsedkyně Ing. Lenka Bartáková ……………………………………………….. 

 

 

místopředseda Pavel Kutiš ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


