
Stanovy Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 
 
vydané v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a projednané Valnou 
hromadou Regionálního svazku obcí Bohdanečsko dne 17. 12. 2020. 
 

čl. I 
Základní ustanovení 

1. Regionální svazek obcí Bohdanečsko (dále jen Svazek) je právnickou osobu, jejíž předmět činnosti je 
vymezen v čl. III těchto stanov. 

2. Svazek je založen v souladu s ustanoveními dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a dále dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
čl. II 

Název a sídlo 
1. Název: Regionální svazek obcí Bohdanečsko. 
2. Sídlo: Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1. 
 

čl. III 
Předmět činnosti 

1. Spolupráce členských obcí při zajišťování všech životních potřeb občanů obcí Svazku. 
2. Spolupráce s jinými obcemi a svazky i zahraničními. 
3. Propagace obcí a rozvoj území Svazku. 
4. Hájení a prosazování veřejných zájmů obcí Svazku. 
5. Rozvoj kulturního a společenského života občanů jednotlivých členských obcí. Dále pak rozvoj v oblasti 

školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního 
prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata. 

6. Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu 
komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, 
odvádění a čištění odpadních vod. 

 
 

čl. IV. 
Členství, vznik a zánik 

1. Svazek je dobrovolnou, otevřenou organizací. Jeho členy mohou být města a obce, které se podřídí 
stanovám Svazku. 

2. Členem se stává obec, která podá písemnou přihlášku, předloží usnesení zastupitelstva obce o rozhodnutí 
stát se členem Svazku a zaplatí členský příspěvek. 

3. O přijetí nového člena rozhoduje většinou hlasů rada Svazku. 
4. Členství ve Svazku neomezuje právo obcí vstupovat do jiných svazků. 
5. Členství zaniká dobrovolným vystoupením po předložení výpisu z usnesení zastupitelstva obce o 

vystoupení, nezaplacením členských příspěvků do 30. 9. běžného roku, zánikem člena (včetně rozdělení a 
sloučení obce) nebo zánikem Svazku. 

6. Členství zaniká vyloučením. O vyloučení rozhoduje valná hromada 2/3 většinou všech členů. Člen může být 
vyloučen pro neplnění členských povinností, pro nedodržení přijatých závazků vůči Svazku a pro vědomé 
jednání proti zájmům Svazku. 

7. Po zániku členství se uhrazený členských příspěvek nevrací. 
 

čl. V. 
Členský příspěvek 

1. Členové Svazku platí roční členské příspěvky, které poukazují na účet Svazku nejpozději do 31. 3. běžného 
roku. Členové, kteří vstupují do Svazku v průběhu roku, poukazují členské příspěvky na účet Svazku do 30ti 
dnů po jejich vstupu. 

2. Výši členských příspěvků schvaluje valná hromada. 
 
 



čl. VI. 
Práva a povinnosti členů 

1. Všichni členové mají právo: 

− účastnit se valné hromady Svazku, 

− prostřednictvím svých zástupců se podílet na činnosti Svazku, 

− předkládat návrhy, podněty a vznášet připomínky k činnosti Svazku a jeho orgánů, 

− účastnit se akcí a aktivit pořádaných Svazkem a využívat výsledků z činnosti Svazku, 

− prostřednictvím svých zástupců navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů Svazku. 
2. Povinnosti členů: 

− dodržovat stanovy Svazku a řídit se usneseními valné hromady a rady, 

− zaplatit včas a ve správné výši členský příspěvek. 
3. Obec ve Svazku zastupuje starosta, pokud není zastupováním pověřena jiná osoba. 
4. Občané obcí, které jsou členy Svazku, jsou oprávněni účastnit se zasedání valné hromady Svazku a nahlížet 

do zápisů o jednání a podávat valné hromadě nebo radě Svazku písemné návrhy. 
 

čl. VII. 
Orgány, způsob ustavování, působnost a způsob rozhodování 

1. Orgány svazku jsou:  

− valná hromada, 

− předseda, 

− rada, 

− kontrolní komise. 
 

čl. VIII. 
Valná hromada 

1. Je nejvyšším orgánem Svazku. Valné hromadě přísluší: 

− rozhodovat o předmětu činnosti Svazku, 

− volit a odvolávat předsedu a místopředsedu Svazku, členy rady a kontrolní komise. Volební období je 
shodné s volebním obdobím obecních samospráv s tím, že volené orgány pracují ve svých funkcích do doby 
zvolení nových orgánů, 

− schvalovat rozpočet Svazku, 

− rozhodovat o nabývání a pozbývání majetku Svazku a jiném hospodaření s majetkem Svaku, 

− projednat závěrečný účet se zprávou o hospodaření Svazku za uplynulý rok a přijmout opatření k nápravě 
nedostatků do 30. 6. následujícího roku (§ 43 a § 53 zák. č. 128/2000 Sb.), 

− rozhodovat o užití a rozdělení zisku, popř. o úhradě ztráty a majetkovém vypořádání při zániku Svaku, 

− schvalovat jednací a volební řád, 

− schvalovat vyloučení stávajících členů, 

− schvalovat, měnit a doplňovat stanovy a vnitřní předpisy Svazku, 

− rozhodovat o zániku Svazku nebo jeho transformaci, 

− rozhodovat o výši členských příspěvků, 

− přijímat koncepce, plány činnosti, posuzovat je a stanovovat opatření k jejich naplnění, 

− rozhodovat o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí ke svému výlučnému rozhodování. 
2. Předseda Svazku nebo jím pověřený zástupce svolává valnou hromadu podle potřeby, nejméně však 1x 

ročně. Valnou hromadu svolává předseda Svazku vždy po řádných komunálních volbách, a to nejpozději do 
třech měsíců po jejich konání. 

3. Valnou hromadu svolá vždy, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů. Takováto valná hromada musí být 
svolána nejdéle do 30 dnů ode dne doručení žádosti o svolání. Je-li předmětem žádosti o svolání valné 
hromady stížnost na konání rady, předsedy nebo místopředsedy, svolává valnou hromadu předseda 
kontrolní komise, a to v termínu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

4. Delegátem valné hromady je starosta členské obce, pokud není pověřena zastupováním jiná osoba. 
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li valná hromada 

usnášeníschopná do 30 minut od stanoveného začátku jednání, svolává předseda do 14 dnů novou valnou 
hromadu, která je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. 



6. Svolání valné hromady se provádí písemně na adresu člena. Součástí pozvánky je program jednání. 
Pozvánky musí být doručeny členům nejméně 10 dní přede dnem jednání valné hromady. Výjimku tvoří 
pouze svolání mimořádné valné hromady, kterou lze svolat i jiným způsobem. 

7. Hlasování se provádí veřejně, zvednutím ruky, pokud se valná hromada neusnese na jiném způsobu 
hlasování. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů valné hromady. 
Výjimku tvoří hlasování o změně stanov, zrušení Svazku a vyloučení člena, kdy je k přijetí návrhu třeba 
dvoutřetinová většina všech hlasů členských obcí. 

8. Valné hromady se kromě členů Svazku mohou zúčastnit pozvaní hosté. 
 

č. IX. 
Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem, zastupuje Svazek navenek a jedná jeho jménem. 
2. Úkony, které jsou vyhrazeny valné hromadě Svazku, může předseda provést po schválení tímto orgánem, 

jinak jsou od počátku neplatné. 
3. Do působnosti předsedy patří 

− realizace usnesení valné hromady a rady, 

− příprava jednání valné hromady a rady. 
4. Funkce předsedy je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise. 
5. Předsedou může být valnou hromadou zvolen pouze delegát z řádného člena Svazku. 
6. Předsedu v době nepřítomnosti zastupuje místopředseda ve všech věcech, které jsou svěřeny předsedovi. 

Místopředseda spolu s předsedou podepisuje usnesení valné hromady a rady. 
 

čl. X. 
Rada 

1. Rada řídí činnost v období mezi valnými hromadami. 
2. Rada je pětičlenná a tvoří ji předseda svazku, místopředseda svazku a tři členové. 
3. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti většiny všech svých členů a usnáší se většinou přítomných hlasů. 
4. Radu svolává předseda podle potřeby. 
5. Do působnosti rady patří zejména: 

− příprava valné hromady, 

− kontrola plnění závěrů valné hromady, 

− schvalovat smlouvy s jinými svazky obcí nebo jinými subjekty, 

− schvalovat během rozpočtového roku rozpočtová opatření a rozhodovat o výdajích do výše výdajů 
schválených platným rozpočtem,  

− schvalovat účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví. 
6. Jednání rady se s hlasem poradním mohou účastnit členové Svazku a pozvaní hosté. 
7. Pokud je třeba přijmout v naléhavých odůvodněných případech rychlé usnesení, může předseda svazku 

vyvolat hlasování korespondenční formu, per rollam. K přijetí usnesení tímto způsobem je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů. 

 
čl. XI. 

Kontrolní komise a kontrola Svazku obcí členy 
 
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Svazku. 
2. Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Komise volí ze svého středu předsedu. 
3. Členové kontrolní komise nemohou být členy jiných orgánů Svazku. 
4. Kontrolní komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých členů a usnáší se většinou hlasů. 
5. Kontrolní komise zejména: 

- kontroluje dodržování stanov a obecně závazných předpisů v činnosti Svazku, 
- je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti Svazku, 
- kontroluje správnost vedení účetních záznamů, hospodaření a závěrečného účtu. Zprávu předkládá 

písemně radě a valné hromadě v nejbližším termínu. 
6. Kontrolní komise je pověřena přípravou schvalování účetní závěrky. 
7. Členové Svazku jsou oprávněni kontrolovat činnost a hospodaření Svazku, a to prostřednictvím kontrolní 

komise. 



 
čl. XII. 

Hospodaření 
1. Hospodaření Svazku upravuje zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2. Činnost Svazku je financována z prostředků, které tvoří: 

− členské příspěvky členů, 

− dotace, subvence, grantové a sponzorské příspěvky a dary. 
3. Hospodaření za uplynulý rok dá Svazek přezkoumat auditorem. Náklady hradí ze svých prostředků. Pro 

Svazek obdobně platí ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 

čl. XIII. 
Způsob rozdělení zisku, podíl členů na úhradě ztráty, vypořádání majetkového podílu, majetek členů, 

která vkládají do Svazku 
 
1. S výjimkou členských příspěvků nevkládají členové do Svazku žádný majetek, pokud valná hromada 

nerozhodne jinak. 
2. O způsobu užití a rozdělení zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty spolu s účetní závěrkou se usnáší a 

rozhoduje valná hromada při projednávání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích přezkoumávání 
hospodaření za uplynulý rok. 

3. Při zániku členství je majetkové vypořádání nulové. Po zániku Svazku je majetkové vypořádání členů 
v poměru, v jakém byly zaplaceny členské příspěvky v roce, předcházejícím zániku Svazku. 

 
čl. XIV. 

Zrušení a zánik Svazku  
 

Zrušení svazku 
1. O dobrovolném zrušení Svazku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech svých členů 
2. Svazek se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením 

účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. 
3. Pro zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace § 187 občanského zákoníku. Likvidace se nevyžaduje, 

přechází-li jmění na právního nástupce 
4. Při rozhodnutí o vstupu do likvidace zároveň valná hromada jmenuje likvidátora 
5. Likvidační zůstatek bude rozdělen dle jednotlivých členských příspěvků v roce předcházejícím zániku 

Svazku. 
 

Zánik 
K zániku Svazku dojde výmazem z rejstříku svazku obcí. 
 

čl. XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 17. 12. 2020. 
2. Těmito stanovami se ruší předcházející stanovy ze dne 3. 12. 2019.  
3. Stanovy nabývají účinnosti 1. 1. 2021. 
4. Nedílnou součástí stanov je příloha č. 1. – seznam členů Svazku. 
 
 
V Lázních Bohdanči dne 17. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bc. Vladimír Šebek  Ing. Václav Fišer 
předseda místopředseda 



Příloha č. 1 Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 

Seznam členů svazku 
 
 
 
 
1. Lázně Bohdaneč, se sídlem Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

2. Břehy, se sídlem Bahníkova 8, Břehy, PSČ 535 01 pošta Přelouč 

3. Bukovka, se sídlem Bukovka 28, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

4. Černá u Bohdanče, se sídlem Černá u Bohdanče 156, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

5. Dolany, se sídlem Dolany 78, PSČ 533 45 pošta Opatovice nad Labem 

6. Chýšť, se sídlem Chýšť 57, PSČ 533 16 pošta Vápno u Přelouče 

7. Kasalice, se sídlem Kasalice 46, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

8. Křičeň, se sídlem Křičeň 88, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

9. Malé Výkleky, se sídlem Malé Výkleky 41, PSČ 533 16 pošta Vápno u Přelouče 

10. Neratov, se sídlem Neratov 12, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

11. Plch, se sídlem Plch 50, PSČ 533 45 pošta Opatovice nad Labem 

12. Pravy, se sídlem Pravy 47, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

13. Přelovice, se sídlem Přelovice 87, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

14. Přepychy, se sídlem Přepychy 45, PSČ 533 16 pošta Vápno u Přelouče 

15. Rohovládova Bělá, se sídlem Rohovládova Bělá 32, PSČ 533 43 pošta Rohovládova Bělá 

16. Rohoznice, se sídlem Rohoznice 96, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

17. Rybitví, se sídlem Rybitví, Školní 180, PSČ 533 54 pošta Rybitví 

18. Řečany nad Labem, se sídlem 1. máje 66, PSČ 533 13 pošta Řečany nad Labem 

19. Semín, se sídlem Semín 138, PSČ 535 01 pošta Přelouč 

20. Sopřeč, se sídlem Sopřeč 100, PSČ 533 16 pošta Vápno u Přelouče 

21. Strašov, se sídlem Strašov 93, 533 16 pošta Vápno u Přelouče 

22. Újezd u Přelouče, se sídlem Újezd u Přelouče 25, PSČ 533 16 pošta Vápno u Přelouče 

23. Vápno, se sídlem Vápno 19, PSČ 533 16 pošta Vápno u Přelouče 

24. Vlčí Habřina, se sídlem Vlčí Habřina 104, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

25. Voleč, se sídlem Voleč 72, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

26. Vyšehněvice, se sídlem Vyšehněvice 8, PSČ 533 41 pošta Lázně Bohdaneč 

27. Žáravice, se sídlem Žáravice 29, PSČ 533 16 pošta Vápno u Přelouče 

28. Živanice, se sídlem Živanice 152, PSČ 533 42 pošta Živanice 

 
 


