
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového 
sdružení právnických osob Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, 
Frýdlantsko a Tanvaldsko    

 

 

Zpracovala: Mgr. Zuzana Košková  

odbor, oddělení: odbor sportu a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu, sportu a 
technické správy sportovních zařízení 

telefon: 48 524 3137 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: ve 14. RM dne 26. 8. 2014 usn. č.  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 

 



 2

jmenování Ing. Davida Pastvy, vedoucího odboru sportu a cestovního ruchu, zástupcem statu-
tárního města Liberec v Radě Sdružení zájmového sdružení právnických osob Jizerské hory - 
Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko   
 
a ukládá 
 
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, jmenovat Ing. Davida Pastvu jako zástupce 
statutárního města Liberec v Radě Sdružení zájmového sdružení právnických osob. 
 
                            neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 

 
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko vznikl    

7. 10. 2005 pod původním názvem Svazek obcí Jizerské hory. V roce 2006 došlo k přejmeno-

vání na současný název. Společným cílem všech členů je trvale udržet řízený rozvoj území s 

podporou rozvoje cestovního ruchu vedoucí k vytvoření rovnováhy mezi ochranou přírody a 

turistickým ruchem v celém území Jizerských hor. V zápise ze zasedání valného shromáždění 

sdružení JIZERSKÉ HORY – Turistický region Liberecko, Jalonecko, Frýdlantsko a Tan-

valdsko konané dne 15. 11. 2013 v Liberci souvisí s volbou zástupců bod č. 8: 

Valné shromáždění jednohlasně zvolilo členy rady ve složení:  

Mgr. Daniel David, předseda sdružení 

Ing. Jan Pospíšil, místopředseda sdružení 

zástupce Statutárního města Liberec s pověřením  

zástupce Statutárního města Jablonec nad Nisou s pověřením 

zástupce Mikroregionu Tanvaldsko s pověřením  

zástupce Svazku obcí Smrk s pověřením   

zástupce malých obcí, pana Jiřího Řešátka 

Z uvedeného vyplývá, že je třeba jmenovat zástupce SML v tomto orgánu. 

 

Pro efektivní koordinaci aktivit je nezbytné mít tohoto zástupce v orgánech této organizace, 

jejímž členem je statutární město Liberec již několik let. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1/ zápis z valného shromáždění organizace 
2/ usnesení valného shromáždění organizace 
3/ stanovy organizace 
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Zápis 
ze zasedání valného shromáždění sdružení 

JIZERSKÉ HORY – Turistický region Liberecko, 
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko (dále JHTR) 

konané dne 15. 11. 2013 v Liberci 
 
Přítomní za JHTR: Mgr. Daniel David, Ing. Pavel Smutný, Ing. Jan Pospíšil, Petr 
Vobořil, Jiří Řešátko, Ing. Jiří Rutkovský, Petr Polák 
Přítomní hosté: Ing. David Pastva, Stanislav Pelc, Renata Van Vleet 
Omluveni: Jaromír Tichý, Naďa Burianová, Mgr. Marek Hotovec, Petr Šmaus 
Zapisovatel:  Renata Van Vleet 

 
Program zasedání: 
 

1) Zahájení 
2) Zpráva hospodaření za rok 2012 
3) Zpráva revizní skupiny  
4) Schválení hospodářského výsledku za rok 2012 
5) Hospodaření v roce 2013 (do 31. 10. 2013) 
6) Volba předsedy 
7) Volba místopředsedy 
8) Volba rady 
9) Volba revizní skupiny 
10) Stanovení výše ročního příspěvku člena JHTR na rok 2014 
11) Projekty a aktivity JHTR (do října 2013), plánované aktivity na rok 2014 
12) Schválení prodloužení pracovní pozice R. Van Vleet 
13) Různé  
14) Závěr 

 
1) ZAHÁJENÍ 

- v 10.00 hodin v zasedací síni Magistrátu města Liberec 
- zasedání zahájil a řídil předseda Mgr. David, přítomné přivítal a poděkoval za čas a 
účast na VS 
- vyhotovil prezentaci přítomných a vznesl dotaz, zda mají všichni písemné podklady 
pro jednání 
- dle prezenční listiny a stanov bylo VS usnášení schopné 
 
Valné shromáždění jednomyslně schválilo program zasedání. 
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2) ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 

- Byla předložena Zpráva auditora a Dopis vedení společnosti, Valné shromáždění 
navrhuje vzít zprávu hospodaření za rok 2012 na vědomí. 
 
Valné shromáždění bere na vědomí zprávu hospodaření za rok 2012. 
 

3) ZPRÁVA REVIZNÍ SKUPINY 
- Valné shromáždění navrhuje vzít zprávu revizní skupiny na vědomí. 
 
Valné shromáždění bere na vědomí zprávu revizní skupiny. 
 

4) SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2012 
- Hospodářský výsledek za rok 2012: v roce 2012 se dosáhlo zisku ve výši  
9 592 Kč – převedeno na účet 901100 Vlastní jmění. 
 
Valné shromáždění schválilo hospodářský výsledek za rok 2012 a převedení zisku ve 
výši 9.592,00 Kč na účet 901100 Vlastní jmění.      
 

5) HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 (do 31. 10. 2013) 
- Mgr. David vysvětlil rozdělení čerpání z jednotlivých dotací a kapitol 
 
Valné shromáždění bere dosavadní čerpání v roce 2013 na vědomí. 
 

6) VOLBA PŘEDSEDY SDRUŽENÍ JHTR 
- VS navrhlo na místo předsedy JHTR Mgr. Davida, který nabídku přijal. 
Valné shromáždění zvolilo jednohlasně za předsedu sdružení Mgr. Daniela Davida. 

 
7) VOLBA MÍSTOP ŘEDSEDY SDRUŽENÍ JHTR 

- VS navrhlo na post místopředsedy pana Ing. Pospíšila, který nabídku přijal. 
 
Valné shromáždění jednohlasně zvolilo za místopředsedu pana Ing. Jana Pospíšila.  
 

8) VOLBA ČLENŮ RADY SDRUŽENÍ TRJH 
 
Valné shromáždění jednohlasně zvolilo členy rady ve složení:  

Mgr. Daniel David, předseda sdružení 
Ing. Jan Pospíšil, místopředseda sdružení 
zástupce Statutárního města Liberec s pověřením  
zástupce Statutárního města Jablonec nad Nisou s pověřením 
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zástupce Mikroregionu Tanvaldsko s pověřením  
zástupce Svazku obcí Smrk s pověřením   
zástupce malých obcí, pana Jiřího Řešátka 

 
- Členská města a obce dodají do ledna 2014 jména osob s pověřením. 
 

9) VOLBA REVIZNÍ SKUPINY SDRUŽENÍ TRJH 
 
Valné shromáždění jednohlasně zvolilo za členy revizní skupiny: 

zástupce Mikroregionu Tanvaldsko s pověřením, MT nominuje zástupce 
Ing. Davida Pastvu 
Jaromíra Tichého 
 

- Mikroregion Tanvaldsko dodá do ledna 2014 jméno zástupce s pověřením. 
 

10) STANOVENÍ VÝŠE ROČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČLENA JHTR  
NA ROK 2014 

- Valné shromáždění navrhuje schválení výše ročního příspěvku člena JHTR na rok 
2014 stejně jako v roce 2013, tj. ve výši 2,50 Kč na osobu pro Statutární město Liberec; 
3,50 Kč na osobu pro Statutární město Jablonec nad Nisou a 5,00 Kč na osobu pro 
ostatní města a obce sdružení JHTR, termín splátky členského příspěvku do 31. 3. 2014. 
 
Valné shromáždění jednohlasně odsouhlasilo výši ročního příspěvku na rok 2014 ve 
stejné výši jako v roce 2013. 
 

11) PROJEKTY A AKTIVITY JHTR V ROCE 2013, plánované akt ivity 
na rok 2014 

- Mgr. David a R. Van Vleet seznámili Valné shromáždění s aktivitami a činnostmi 
TRJH v roce 2013 viz přiložený přehled a s plánovanými aktivitami na rok 2014. 
 
Valné shromáždění bere na vědomí aktivity a plán aktivit JHTR. 
 

12) SCHVÁLENÍ PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍ POZICE PRO RENATU 
VAN VLEET 

- Valné shromáždění navrhuje prodloužení pracovního poměru pro Renatu Van Vleet na 
dobu neurčitou za stávajících platových podmínek. 
 
Valné shromáždění jednohlasně odsouhlasilo návrh ohledně prodloužení pracovního 
poměru pro Renatu Van Vleet na dobu neurčitou za stávajících platových podmínek. 
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13) RŮZNÉ 
- Členská města a obce dodají do ledna 2014 jména osob s pověřením v zastupování na 
radě JHTR a VS sdružení. 
- Pan Petr Polák navrhuje návštěvu Mgr. Daniela Davida a R. Van Vleet na lednovém 
zasedání Mikroregionu Tanvaldsko. 

 
14) ZÁVĚR 

 
Valné shromáždění nepřijalo žádné další podněty ani připomínky účastníků. 
- Mgr. David uzavírá zasedání Valného shromáždění v 10.30 h, děkuje všem přítomným 
za čas a účast.  
 

                                
 
 
   

 
…………………………… 

 
Mgr. Daniel David 

předseda sdružení JHTR  
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Usnesení 
Z VALNÉHO SHROMÁŽD ĚNÍ  (DÁLE JEN VS) 
sdružení JIZERSKÉ HORY – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlant sko a Tanvaldsko  
(DÁLE JEN JHTR)  
konaného dne 15. 11. 2013  

 
VS schvaluje: 

1) program VS 
2) hospodářský výsledek za rok 2012, v roce 2012 se dosáhlo zisku  

ve výši 9 592 Kč – převedeno na účet 901100 Vlastní jmění     
3) roční příspěvek člena JHTR na rok 2014 ve výši 2,5 Kč/osobu pro město Liberec,  

3,5 Kč/osobu pro město Jablonec nad Nisou a 5 Kč/osobu pro ostatní města a obce 
JHTR a termín splátky členského příspěvku do 31. 3. 2014 

4) prodloužení pracovního poměru R. Van Vleet na dobu neurčitou za stávajících 
platových podmínek                              

VS volí: 
1) předsedu sdružení pana Mgr. Daniela Davida 
2) místopředsedu pana Ing. Jana Pospíšila 
3) členy rady ve složení:  

• Mgr. Daniel David, předseda 
• Ing. Jan Pospíšil, místopředseda 
• zástupce Statutárního města Liberec s pověřením  
• zástupce Statutárního města Jablonec nad Nisou s pověřením 
• zástupce Mikroregionu Tanvaldsko s pověřením  
• zástupce Svazku obcí Smrk s pověřením   
• zástupce malých obcí, pana Jiřího Řešátka 

4) členy revizní skupiny:  
• zástupce Mikroregionu Tanvaldsko s pověřením, MT nominuje zástupce 
• Ing. Davida Pastvu 
• Jaromíra Tichého 

VS bere na vědomí: 
1) zprávu hospodaření za rok 2012 
2) zprávu revizní skupiny 
3) hospodaření v roce 2013 (do 31. 10. 2013) 
4) činnost a aktivity TRJH (do října 2013), plánované aktivity na rok 2014 

 
       ………………………… 

Mgr. Daniel David 
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předseda sdružení Jizerské hory – TRLJFT  
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ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

STANOV SDRUŽENÍ  

Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko  
ve znění jejich změn a doplňků ke dni 9. 11. 2012 

 

 

Část první 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek I 

Základní ustanovení 

 

Zájmové sdružení právnických osob, dále jen Sdružení, Jizerské hory – Turistický region 

Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko je založen v souladu s ust. § 20f až §21 

zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Článek II 

Identifikace Sdružení 

 

Název: Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko 

Sídlo:    Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou  

 

IČO: 75057760 

 

Členy Sdružení jsou ke dni schválení těchto stanov obce a svazky obcí v Libereckém kraji: 

 

 

Mikroregion Tanvaldsko se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald 

 

Svazek obcí Smrk  se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

 

Bedřichov   se sídlem Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov 

 

Janov nad Nisou  se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou 

 

Lučany nad Nisou  se sídlem Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany nad Nisou 

 

Oldřichov v Hájích  se sídlem Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava 

 

Jablonec nad Nisou  se sídlem Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou 

 

Liberec   se sídlem Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
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Článek III. 

Předmět činnosti Sdružení 

 

1. Předmětem činnosti vytvořeného Sdružení je vytváření podmínek pro rozvoj cestovního 

ruchu a řešení specifických problémů spádové oblasti Jizerských hor, vyplývajících 

z přírodních, demografických a ekonomických svébytností tohoto regionu. Zejména těch 

problémů, které není možné ani účelně řešit na úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů. 

Věcným obsahem předmětu činnosti je především ochrana celého území, tvorba a 

naplňování koncepce cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný život 

obyvatel celého regionu.  

 

a) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů 

přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.  

b) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé 

obyvatelnosti.  

c) Společný postup obcí Sdružení k řešení a realizaci programů regionální politiky 

České republiky a Evropské unie. 

d) Spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje cestovního ruchu. 

e) Koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku.  

f) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní 

správy v zájmovém území.  

g) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života a 

obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Sdružení jako 

celku.  

h) Propagace Sdružení a jeho zájmového území.  

i) Hospodaření s majetkem. 

j) Samostatné aktivity obcí pověřených k jejich realizaci Sdružením. 

k) Naplňovat zásady programového prohlášení.  

 

2. Za předmět činnosti Sdružení se nepovažují samostatné aktivity obcí, které se 

z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností 

obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Sdružení jako celku.  

 

3. Sdružení je oprávněno zakládat samostatné nebo s dalšími účastníky podnikatelské a 

nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem. 

 

 

Část druhá 

ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ POMĚRY 

 

Článek IV. 

Vznik členství 

 

1. Členy Sdružení jsou města a obce a svazky obcí. 

 

2. Členy Sdružení mohou být i další právnické osoby, které souhlasí s jeho cíli a stanovami. 

Jejich členství vznikne na základě rozhodnutí Valného shromáždění, podpisem dodatku 

stanov statutárním zástupcem nové členské obce a složením vstupního vkladu. 
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Článek V. 

Zánik členství 

 

1.   Členství zaniká vystoupením účastníka Sdružení nebo jejím vyloučením.  

 

2. Návrh na vystoupení může podat členská obec písemně na adresu sídla Sdružení 

kdykoliv, nejpozději do 31. 12. běžného roku tak, aby její členství ve Sdružení bylo 

ukončeno včetně majetkového vypořádání ke stejnému datu následujícího roku. Jiný 

(předčasný termín ukončení členství) je přípustný jen ve výjimečných případech (např. 

při zániku právní subjektivity obce).  

 

3. Vyloučení ze Sdružení je mimořádným zánikem členství. Lze jej použít jen při hrubém  

    porušení stanov – jako je zcizení majetku Sdružení, poškození dobrého jména      

    Sdružení, protiprávního jednání obce vůči Sdružení apod. S vyloučením členské obce   

    ze Sdružení musí dát souhlas 2/3 členských obcí. 

 

4.  Obec, která skončila členství ve Sdružení, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy za          

     závazky Sdružení vzniklými v době jejího členství ve Sdružení. 

 

 5. Vystupující i vyloučená obec má právo na majetkové vypořádání postupem shodným  

     s vypořádáním při zrušení Sdružení popsaný podle článku XIX. těchto stanov.  

 

 

Článek VI. 

Práva členů 

 

1. Základními právy členů Sdružení jsou: 

 

a) Navrhovat a realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Sdružení své zájmy a 

záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry Sdružení. 

b) Podílet se na majetkovém prospěchu (zisku) Sdružení podle pravidel, určených 

podle rozhodnutí Valného shromáždění. 

c) Účastnit se svým zástupcem činností orgánů Sdružení. 

d) Nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku Sdružení. 

e) Volit členy orgánů Sdružení. 

 

2. Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím 

Valného shromáždění. 

 

 

Článek VII. 

Povinnosti členů 

 

1. Základními povinnostmi členů Sdružení jsou: 

 

a) Dodržovat stanovy Sdružení a rozhodnutí Valného shromáždění.   

b) Podílet se na úhradě ztráty Sdružení. 

c) Vyvíjet činnost v souladu s cíli Sdružení. 

d) Platit pravidelně roční příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí Valného 

shromáždění. 
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e) Informovat Sdružení o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících 

se předmětu činnosti Sdružení. 

f) Hospodařit s majetkem Sdružení podle rozhodnutí Valného shromáždění, 

chránit jej a přispívat k jeho zmnožení.  

g) Slaďovat obecní zájmy se zájmy a záměry Sdružení. 

h) Propagovat Sdružení jak mezi občany členských obcí, tak i u orgánů státní 

správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací a fondů 

 

2. Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit upraveny rozhodnutím 

Valného shromáždění. 

 

 

Část třetí 

ORGÁNY SDRUŽENÍ 

 

Článek VIII. 

Vymezení orgánů Sdružení 

 

1. Orgány Sdružení jsou: 

 

a) Valné shromáždění  

b) Rada Sdružení 

c) Předseda Sdružení 

d) Místopředseda Sdružení 

e) Revizní skupina  

 

 

Článek IX 

Valné shromáždění 

 

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Sdružení se statutem členské schůze – tvoří 

jej starosta obce, předseda mikroregionu nebo jejich pověřený zástupce. Při hlasování 

má každý člen svazku tento počet hlasů: 

Liberec   16 hlasů 

Jablonec nad Nisou  14 hlasů 

 Tanvaldsko                                                                      11 hlasů 

            Svazek obcí Smrk      3 hlasy 

            Janov  nad Nisou                                                             1 hlas 

            Bedřichov                                                                        1 hlas 

            Lučany nad Nisou                                                           1 hlas 

            Oldřichov v Hájích                                                          1 hlas 

 

 

 

2. Valné shromáždění svolává předseda, případně místopředseda Sdružení podle potřeby, 

nejméně však jedenkrát za 1 kalendářní rok. Valné shromáždění svolává předseda 

pozvánkou všem členům Svazku obcí s uvedením data, hodiny, místa a programu 

jednání. Nejméně 10 dnů před termínem jednání Valného shromáždění. Stanovená 

lhůta se počítá dnem odeslání pozvánky na adresu člena Sdružení. Pozvánku je možné 

zaslat prostřednictvím el. pošty. Předseda nebo místopředseda je povinen svolat Valné 
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shromáždění vždy, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů Sdružení a 

to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Valné shromáždění je schopno se 

usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení. Pokud se nedostaví 

potřebný počet členů, jednání se ukončí a do 20 dnů se svolá náhradní zasedání. Toto 

náhradní valné shromáždění je schopno se usnášet se vždy, bez ohledu na počet 

přítomných členů Sdružení. 

 

3. Do působnosti Valného shromáždění patří zejména: 

 

a) Přijímat, měnit a doplňovat Stanovy Sdružení. 

b) Přijímat nové členy Sdružení. 

c) Vylučovat členy Sdružení. 

d) Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady ročních členských příspěvků.  

e) Volit a odvolávat předsedu a místopředsedy Sdružení a revizní skupinu a 

kontrolovat jejich činnost. 

f) Schvalovat roční rozpočet Sdružení a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o 

použití volných finančních prostředků.  

g) Rozhodovat o hospodaření s majetkem Sdružení. 

h) Schvalovat rozdělení finančního prospěchu a případný způsob úhrady ztráty. 

i) Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku Sdružení. 

j) Schvalovat jednotlivé akce a aktivity Sdružení a případnou spoluúčast třetích 

osob na nich. 

k) Rozhodovat o účasti Sdružení v podnikatelských a nepodnikatelských 

subjektech. 

l) Schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným Sdružením výkonem 

jednotlivých funkcí. 

m) Vypracovávat alespoň jednou za rok zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření  

n) Zajistit řádné účetnictví Sdružení a dalších potřebných evidencí a kontrolovat 

jejich řádné vedení,  

o) V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy svazku pověřit jiného člena 

Sdružení oprávněním jednat jménem Sdružení.  

p) Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zániku Sdružení. 

 

4. Výčet působností Valného shromáždění podle předchozího odstavce tento orgán 

neomezuje v rozhodování o dalších záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem 

nadpoloviční většiny členů Sdružení. 

 

Článek X. 

Rada Sdružení 

 

1. Rada Sdružení je výkonným orgánem Sdružení. Tvoří ji předseda, místopředseda a 

další členové Rady Sdružení. Počet členů Rady Sdružení je sedm. Členové Rady 

Sdružení jsou voleni Valným shromážděním z řad statutárních orgánů nebo 

zplnomocněných zástupců členů Sdružení. 

 

2. Členové Rady Sdružení jsou voleni na období 2 let a jsou Valným shromážděním 

kdykoliv odvolatelní. 

 

3. Zasedání Rady Sdružení svolává předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně 

však jedenkrát za dva měsíce. Předseda nebo místopředseda jsou povinni svolat 
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zasedání Rady Sdružení kdykoliv, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Rady 

Sdružení a to nejpozději do 15 ti dnů od doručení žádosti. 

  

4. Do působnosti Rady Sdružení patří zejména: 

 

a) zajištění činnosti Sdružení mezi zasedáními Valného shromáždění, 

b) hospodaření s majetkem Svazku obcí na základě rozhodnutí Valného 

shromáždění a v souladu s všeobecně platnými právními předpisy, 

c) vypracování alespoň jednou za rok zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření a 

předávat jí ke schválení Valnému shromáždění,  

d) zajištění řádného účetnictví Sdružení a dalších potřebných evidencí a 

kontrolovat jejich řádné vedení,  

e) v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy Sdružení pověřuje jiného 

člena Rady Sdružení oprávněním jednat jménem Sdružení.  

 

 

Článek XI. 

Předseda Sdružení 

 

1. Předseda Sdružení je statutárním orgánem Sdružení, řídí Valné shromáždění a jedná 

navenek jeho jménem. 

2. Předsedu Sdružení volí Valné shromáždění na dobu dvou let. Stejný orgán jej také 

odvolává. 

3. Do věcné působnosti Předsedy Sdružení patří zejména: 

a) Svolávat Valné shromáždění a řídit jeho činnost.  

b) Zajišťovat administrativní činnost Sdružení. 

c) Jednat jménem Sdružení se třetími osobami a podepisovat s tím související 

písemnosti za Sdružení tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Sdružení 

připojí své jméno a příjmení a označení funkce ve Sdružení. 

d) Jménem Sdružení je oprávněn jednat samostatně.  

 

4. Výčet působnosti Předsedy Sdružení neomezuje v dalších činnostech, ke kterým je 

pověřen Valným shromážděním.  

 

 

Článek XII. 

Místopředseda Sdružení 

 

1. Místopředseda Sdružení plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech 

pouze na základě pověření předsedy Sdružení.  

2. Místopředsedu volí Valné shromáždění na dobu dvou let. Stejný orgán jej také 

odvolává. V kompetenci Valného shromáždění je rozhodnutí o počtu místopředsedů 

Sdružení.  

 

 

Článek XIII. 

Revizní skupina 

 

1. Revizní skupina sleduje a kontroluje práci předsedy a místopředsedy Sdružení a 

posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami Sdružení. Z tohoto titulu má revizní 
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skupina právo nahlížet do všech písemností Sdružení a účastnit se jednání zástupců 

Sdružení se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena Valnému 

shromáždění.  

 

2. Revizní skupina má tři členy, ze kterých zvolí svého předsedu. V případě, že počet 

řádných členů Sdružení je nižší než tři, revizní skupina se nevolí a funkci revizní 

skupiny nahrazuje revizor. Členy revizní skupiny volí Valné shromáždění na dobu 

jednoho roku. Stejný orgán je rovněž odvolává.  

 

3. Členem revizní skupiny nemůže být předseda nebo místopředseda Sdružení. 

 

 

Část čtvrtá 

JEDNÁNÍ ORGÁNU SDRUŽENÍ 

 

Článek XIV. 

Jednání valného shromáždění 

 

1. Valné shromáždění starostů a předsedů jedná na základě řádného svolání nejméně 1x 

ročně. Jednání Valného shromáždění Sdružení je veřejné. Jednání se mohou zúčastnit 

občané členských obcí a podávat písemné návrhy.   

 

2. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina 

statutárních zástupců členů Sdružení. 

 

3. Pokud se sejde usnášení neschopné Valné shromáždění, je předseda nebo 

místopředseda povinen do 20 dnů svolat náhradní Valné shromáždění, jež je schopno 

usnášet se za přítomnosti jakéhokoliv počtu zastoupených členů. Takové náhradní 

Valné shromáždění může bezprostředně navázat na usnášení neschopné Valné 

shromáždění, pouze pokud na tuto možnost byli členové písemné předem upozorněni 

a pozváni na ni.  

 

4. Usnesení Valného shromáždění je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila 

nadpoloviční většina přítomných statutárních zástupců členů Sdružení. Jménem člena 

Sdružení může hlasovat vždy jen jeden její zástupce. K platnému rozhodnutí o přijetí 

nového člena Sdružení, vyloučení člena Sdružení, o změně stanov nebo o zrušení 

Sdružení a o schválení roční účetní uzávěrky je však třeba souhlasu statutárních 

orgánů nebo zplnomocněných zástupců alespoň dvou třetin všech členů Sdružení.  

 

5. Z jednání Valného shromáždění je pořizován zápis, který musí kromě data a místa 

konání a prezenční listiny obsahovat zejména údaje o: 

 

a) schváleném programu Valného shromáždění  

b) přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům 

programu  

c) námitky a podněty účastníků Valného shromáždění 

 

6. Každý člen Sdružení má právo na jeden výtisk tohoto zápisu. Minimálně jedno 

vyhotovení zápisu je archivováno po dobu 10 let. 
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Část pátá 

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ 

 

Článek XV. 

Hospodaření Sdružení 

  

1. Hospodaření Sdružení se řídí podle pravidel stanovených Valným shromážděním a 

platných právních předpisů.  

 

2. Příjmy Sdružení tvoří vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy 

výnosy z aktivit Sdružení a výnosy z účasti Sdružení na činnosti podnikatelských a 

nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena. 

 

3. Prostředky Sdružení lze využít na zajištění činnosti a cílů Sdružení. 

 

4. Sdružení může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem nabytým koupí, 

darováním nebo vkladem členské obce. Majetek obce vložený do Sdružení zůstává 

majetkem této obce. O přijetí či zcizení majetku rozhoduje Valné shromáždění. 

Movitý i nemovitý majetek je řádně evidován, inventarizován a v případě nemovitého 

majetku zapsán do příslušného listu vlastnictví Sdružení v katastru nemovitostí.  

 

5. Spravovat finanční prostředky Sdružení a manipulovat s nimi je oprávněn pouze 

předseda nebo místopředseda svazku nebo jiná Valným shromážděním pověřená 

osoba.  

 

6. K bezhotovostnímu platebnímu styku zřizuje Sdružení běžný účet u peněžního ústavu 

s podpisovým právem předsedy a místopředsedy. Pokud bude Sdružení hospodařit 

s finančními prostředky podléhajícími zvláštnímu režimu správy (podle zákona o 

rozpočtových pravidlech) zřídí pro ně Sdružení zvláštní účet s podpisovým právem 

Valným shromážděním pověřených osob.   

 

 

Článek XVI. 

Vklady a příspěvky 

 

1. Výši a termín splátky ročního příspěvku schvaluje Valné shromáždění v takovém 

předstihu, aby mohla být součástí rozpočtu jednotlivých obcí schvalovaného 

jednotlivými zastupitelstvy.  

 

2. Valné shromáždění může rozhodnout o změně výše ročního členského příspěvku či o 

platbě mimořádného příspěvku. 

 

 

Článek XVII. 

Účetnictví  

 

1. Sdružení je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok s tím, 

že prvým účetním obdobím je část roku ode dne zápisu Sdružení do registru krajského 
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úřadu do 31. prosince t. r. a posledním účetním obdobím je část roku od 1. ledna do 

data výmazu Sdružení z registru krajského úřadu.  

 

2. Součástí účetnictví je též inventarizace majetku a závazků Sdružení, účetní a daňová 

uzávěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a 

písemností ve smyslu zákona o účetnictví.  

 

3. Při zúčtování pohledávek a závazků mezi Sdružením a členskými obcemi je 

nepřípustný vzájemný zápočet. 
 

4. Sdružení je rovněž daňovým subjektem s povinností předkládat příslušnému 

finančnímu úřadu příslušná přiznání k daním především z příjmů a ostatních 

relevantních daní ve smyslu příslušného daňového zákona.  

 

 

 

Část šestá 

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SDRUŽENÍ 

 

Článek XVIII. 

Zrušení a zánik Sdružení 

 

1. Sdružení se zrušuje rozhodnutím Valného shromáždění, a to dnem kdy toto rozhodnutí 

bylo přijato nejméně dvěma třetinami jeho členů. Zrušení může být bez likvidace nebo 

s likvidací.  

 

2. Při zrušení bez likvidace přechází veškeré jeho jmění, závazky a pohledávky na právního 

nástupce Sdružení. 

  

3. Při zrušení s likvidací je předseda povinen vytvořit nezbytné podmínky pro činnost 

příslušným orgánem jmenovaného likvidátora, který zajistí vypořádání závazků a 

pohledávek a případného rozdělení přebytku mezi členy Sdružení. Náklady na činnost 

likvidátora jsou k tíži Sdružení. 

 

4. Sdružení zaniká výmazem z registru příslušného krajského úřadu podle sídla Sdružení.  

 

 

Část sedmá 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek XIX. 

Změny stanov  

 

1. Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí Valného shromáždění podle 

ustanovení článku XIV. 4) těchto stanov.  

 

2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé změny a 

dodatky se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov.  
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Článek XX. 

Platnost stanov 

 

1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení Valným shromážděním Sdružení a 

účinnosti dnem registrace Svazku obcí u příslušného krajského úřadu.  

 

 

2. Stanovy podepisují statutární zástupci členských obcí a předseda mikroregionu a svůj 

podpis podpoří razítkem členské obce. Obdobným postupem se postupuje při změnách 

nebo doplnění stanov, pokud valné shromáždění nepověří podepsáním předsedu 

Sdružení. Sepsání úplného znění zajišťuje a podepisuje předseda Sdružení. 

 

 

3. Tyto stanovy se vydávají ve 12 výtiscích s platností originálu s následujícím 

rozdělením: 

 

a. 1x každému účastníku Sdružení 

b. 2x archivace 

c. 1x příslušnému krajskému úřadu jako podklad k registraci  

 

 

Datum schválení původních stanov:  13. 12. 2005 

Seznam členů: 

 

 

 

 

 

Mikroregion Tanvaldsko zastoupený předsedou p. Petrem Polákem 

 

 

 

 

 

Svazek obcí Smrk zastoupený p. Pavlem Smutným 

 

 

 

 

Obec Bedřichov zastoupená starostou p. Petrem Šmausem 

 

 

 

 

 

Obec Janov nad Nisou zastoupená starostou p. Danielem Davidem 
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Obec Lučany nad Nisou zastoupená starostou p. Jiřím Řešátkem 

 

 

 

 

 

Obec Oldřichov v Hájích zastoupená starostou p. Jaromírem Tichým 

 

 

 

 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené náměstkem primátora p. Petrem Vobořilem  

 

 

 

 

Statutární město Liberec zastoupené náměstkem primátorky pro územní plánování, sport a 

cestovní ruch p. Jiřím Rutkovským 

 

 

 

 

Za správnost úplného znění 

 

Mgr. Daniel David 

předseda Sdružení 

 

V Janově nad Nisou dne 9. listopadu 2012    


