Stanovy Svazku měst a obcí VKM, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, PSČ
Dle zákona č. 128/2000 Sb. – Zákon o obcích (obecní zřízení)
Článek I.
Název a sídlo Svazku
Název svazku: Svazek měst a obcí VKM
Sídlo svazku: Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice (dále jen
„Svazek“), IČ: 711933766,
je zájmový svazek měst a obcí – akcionářů (dále jen „Člen“ nebo „Členové“) společnosti
Vodárno Kladno – Mělník, a.s., se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, PSČ: 272 80, IČ:
46356991 (dále jen „VKM“) vytvořený k zabezpečení povinností dle § 35 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb. – zákon o obcích (obecní zřízení).
Svazek je založen dle § 49 - § 53 zákona č. 128/2000 Sb. a následně dle § 20f - § 20j zákona
č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník).
Článek II.
Předmět činnosti
2.1. Zajištění jednotného postupu při výkonu práv a povinností vyplývajících z Akcionářské
dohody, uzavřené mezi Statutárním městem Kladno, Městem Mělník a Svazkem dne
29.09.2004 a výkon těchto práv a povinností.
2.2. Stanovení priorit pro investice, větší opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací na území
měst a obcí (které jsou členy Svazku), které jsou realizovány z části nebo jen z vlastních
prostředků VKM a prosazování těchto investic do plánu investic VKM. Za vodovody a
kanalizace se považují zařízení dle normy CSN 736510 (základní názvosloví vodního
hospodářství).
2.3. Zajištění výběru zástupců do představenstva a dozorčí rady VKM a dozorčí rady společnosti
Středočeské vodárny, a.s.
2.4. Zastupování členů Svazku při jednání a hlasování na valných hromadách VKM, kteří na
těchto valných hromadách nebudou přítomni.
Článek III.
Úprava majetkových poměrů
3.1. Majetek získaný Svazkem po dobu jeho existence je ve vlastnictví Svazku.
3.2. O nakládání s majetkem Svazku rozhoduje valná hromada.
3.3. Každý člen Svazku uhradí každoročně do 1. května běžného roku členský příspěvek na účet
Svazku. Neurčí-li valná hromada jinak, činí roční členský příspěvek 0,40 Kč (slovy: čtyřicet
haléřů) na každou jednu akcii, kterou vlastní člen Svazku ke dni 1.4. příslušného roku.
3.4. Finanční prostředky Svazku jsou určeny pro úhradu nákladů spojených s předmětem
činnosti Svazku, zejména na úhradu nájemného za jednací sály pro valnou hromadu,
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případně úhradu nákladů spojených s tímto nájmem, dále na úhradu účelně vynaložených
nákladů na služby spojů, cestovní náhrady, poradenské, konzultační, právní služby apod.
3.5. Obce při vstupu do Svazku nevkládají žádný majetek.
3.6. Vzhledem k tomu, že Svazek nebude vyvíjet samostatnou činnost k dosažení zisku, nebude
docházet k rozdělení takového zisku a v případě vzniku ztráty Svazku na základě činnosti
naplňující předmět smlouvy, rozhodne valná hromada na základě doporučení předsednictva
o zvýšení členských příspěvků.
3.7. V případě vystoupení či vyloučení člena ze Svazku nemá tento člen nárok na žádné
majetkové vypořádání.
Článek IV.
Vznik a zánik členství
4.1. Členem Svazku se na základě svého rozhodnutí může stát každá obec (město), která je
akcionářem VKM a neuzavřela žádný smluvní vztah, kterým by převedla hlasovací či jiná
práva k akciím, má o členství ve Svazku zájem a přistoupí ke smlouvě a stanovám Svazku.
Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy Člen převede akcie či práva s akciemi spojená
na Svazek.
4.2. Členství vzniká doručením úředně ověřeného písemného rozhodnutí zastupitelstva obce
(města) o vstupu do Svazku předsedovi předsednictva.
4.3. Členství zaniká:
a) vystoupením ze Svazku – vystoupení nabývá účinnosti doručením písemného
rozhodnutí zastupitelstva obce (města) o vystoupení ze Svazku předsedovi
předsednictva,
b) vyloučením ze Svazku – pro porušení stanov Svazku či neplnění povinností
vyplývajících z členství může valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech členů
Svazku rozhodnout o vyloučení obce (města) ze Svazku, rozhodnutí nabývá účinnosti
doručením písemného sdělení obci (městu),
c) v okamžiku, kdy Člen přestane splňovat podmínku uvedenou v Čl. 4.1.těchto stanov.
Článek V.
Práva a povinnosti členů
Členové mají právo:
5.1. předkládat návrhy a požadavky v rámci předmětu činnosti dle Čl. II. těchto stanov,
5.2. prosazovat v rámci Svazku zájmy obce (města) v oblasti rozšiřování vodovodních a
kanalizačních sítí, rekonstrukce stávajících sítí a stanovení priorit investičních akcí VKM
v této oblasti,
5.3. účastnit se svými delegovanými zástupci valné hromady Svazku, předkládat na těchto
valných hromadách návrhy, dotazy a připomínky k projednávaným bodům, hlasovat na
valných hromadách Svazku, volit předsednictvo a dozorčí radu Svazku,
5.4. průběžně kontrolovat plnění předmětu činnosti Svazku a hospodaření s finančními
prostředky určenými k naplnění účelu této smlouvy (nahlížet do účetních dokladů Svazku,
kontrolovat příjmy a výdaje, případně si pořizovat opisy těchto dokladů).
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5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Členové jsou povinni:
dodržovat stanovy Svazku,
v záležitostech uvedených v Čl. II vyjednávat s VKM výhradně prostřednictvím Svazku,
každý člen Svazku je povinen vystavit plnou moc nebo rozhodnutí zastupitelstva obce
(města) pro zástupce Svazku určené předsednictvem Svazku k zastupování člena Svazku na
jednání a hlasování valných hromad VKM vždy na každou valnou hromadu, a to nejpozději
do 7 dní před konáním valné hromady. Takovýto dokument musí mít úředně ověřený podpis
oprávněného zástupce a jeho nedílnou součástí je doklad o tom, že dokument vystavila
osoba oprávněná za člena Svazku tuto plnou moc vystavit,
v případě, že některý z členů nesplní povinnosti vyplývající mu z čl. 5.5 – 5.7. těchto stanov,
je povinen zaplatit na účet Svazku smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou akcii, kterou
člen Svazku ke dni nesplnění povinností vlastní.
Článek VI.
Orgány Svazku
Orgány Svazku jsou:
a) valná hromada
b) předsednictvo
c) dozorčí rada
Členové předsednictva a dozorčí rady jsou voleni na období čtyř let.
Článek VII.
Valná hromada

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

Valná hromada je vrcholným orgánem Svazku a koná se nejméně 1 x ročně.
Valnou hromadu svolává předsednictvo písemnou pozvánkou zaslanou na adresu sídla člena
Svazku, a to nejméně 15 dní před dnem jejího konání. V pozvánce musí být uvedeno datum,
čas, místo a program jednání valné hromady. Program jednání lze měnit pouze v případě,
jsou-li na valné hromadě přítomni zástupci všech členů Svazku.
Na návrh předsednictva, dozorčí rady nebo členů Svazku, kteří mají minimálně 15% hlasů,
svolá předseda předsednictva mimořádnou valnou hromadu. Svolání mimořádné valné
hromady se řídí pravidly uvedenými v odst. 7.2. stanov.
Valná hromada je schopna se platně usnášet, pokud jsou přítomni členové Svazku, kteří mají
nadpoloviční většinu všech hlasů Svazku. Pokud valná hromada není usnášeníschopná
v čase, na který je svolána, vyhlásí předsednictvo přestávku v délce trvání 60 minut a poté
zahájí náhradní valnou hromadu se stejným programem.
Člena Svazku na valné hromadě zastupuje starosta obce (města) nebo jeho zástupce nebo
jím na základě plné moci zmocněná fyzická osoba.
Do výlučné pravomoci valné hromady náleží:
a) stanovení hlavních směrů činnosti,
b) schvalování změn a doplňků stanov,
c) volba předsednictva a dozorčí rady Svazku,
d) projednání zprávy o činnosti a hospodaření Svazku mezi valnými hromadami a zprávy
dozorčí rady,
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e) právo navrhovat členy do orgánů VKM a dozorčí rady společnosti Středočeské
vodárny, a.s. za Svazek,
f) právo rozhodovat o vyloučení člena Svazku,
g) právo rozhodovat o zrušení Svazku a o způsobu naložení s majetkem,
h) stanovování výše členského příspěvku,
i) schvalovat konečná znění písemných smluv uzavíraných mezi Svazkem a VKM nebo
strategickými partnery Svazku.
7.7. K přijetí platného usnesení valné hromady postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných
členů. K přijetí platného usnesení dle článku č. 7.6. písm. b), f), g), je třeba nadpoloviční
většiny hlasů všech členů Svazku.
7.8. V rámci uplatnění principu solidarity má každý Člen při hlasování na valné hromadě Svazku
za každý započatý =1.000= ks akcií VKM, které vlastní v den konání valné hromady, jeden
hlas. Pro určení počtu hlasů je rozhodující údaj o počtu akcií VKM ve vlastnictví Člena,
který má k dispozici předsednictvo Svazku.
7.9. Účast členů Svazku na jednání valné hromady jde k tíži členů.
Článek VIII.
Předsednictvo Svazku
8.1. Předsednictvo Svazku má 5 členů a schází se podle potřeby, nejméně však 4 x za rok. V čele
předsednictva je předseda a místopředseda, který zastupuje předsedu v době jeho
nepřítomnosti. Předsedu a místopředsedu volí předsednictvo z řad svých členů.
8.2. Předsednictvo předkládá valné hromadě ke schválení konečné znění návrhu smluvních
vztahů, které Svazek hodlá uzavřít s VKM nebo se svými strategickými partnery.
8.3. Předsednictvo zajišťuje materiály pro jednání valné hromady a předkládá návrhy pro další
postupy Svazku.
8.4. Předsednictvo předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření Svazku za období mezi
valnými hromadami a zprávu o uzavřených smlouvách.
8.5. Smlouvy, dohody a další písemnosti, které souvisejí s činností Svazku, podepisují společně
předseda s místopředsedou předsednictva po schválení předsednictvem, nepodléhají-li tyto
schválení valnou hromadou.
8.6. Překročí-li člen předsednictva Svazku nebo předsednictvem zmocněná osoba pravomoc
danou těmito stanovami či rozsahem zmocnění, odpovídá za vzniklou škodu ve smyslu
platných právních předpisů.
8.7. Za výkon funkce předsedy, místopředsedy i členů předsednictva nenáleží finanční ani jiná
odměna, s výjimkou náhrady prokazatelných nákladů vzniklých výkonem funkce (zejména
náhrady cestovní).
8.8. Předsednictvo zastupuje Svazek navenek. Nedostavuje-li se opakovaně člen předsednictva
k jednání, předloží předseda valné hromadě návrh na jeho odvolání. V případě opakované
absence předsedy, může takovýto návrh předložit valné hromadě kterýkoliv člen
předsednictva.
8.9. Předsednictvo svolává a zajišťuje jednání valné hromady dle platného znění stanov.
8.10. K platnému rozhodnutí předsednictva je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů
předsednictva.
8.11. Předsednictvo může jmenovat tiskového mluvčího.
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8.12. Rozhodování předsednictva mimo zasedání:
a) předsednictvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se
k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně (e-mailem) všichni členové předsednictva
a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně,
b) usnesení učiněná mimo zasedání musí být uvedena v zápise nejbližšího předsednictva,
c) veškerou organizační činnost spojenou s rozhodnutím mimo zasedání předsednictva
zajišťuje předseda předsednictva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda
předsednictva.
Článek IX.
Dozorčí rada
9.1. Dozorčí rada má 3 členy a schází se podle potřeby, nejméně však 2x za rok, v jejím čele
stojí předseda a místopředseda. Předsedu a místopředsedu volí dozorčí rada z řad svých
členů.
9.2. Za výkon funkce člena dozorčí rady nenáleží finanční ani jiná odměna, s výjimkou úhrady
prokazatelných nákladů vzniklých z výkonu funkce.
9.3. Dozorčí rada kontroluje činnost předsednictva, zejména zjišťuje, zda uzavírané smluvní
vztahy jsou v souladu s usnesením valné hromady o hlavních směrech činnosti.
9.4. Dozorčí rada podává valné hromadě zprávu o své činnosti. V případě zjištění rozporu mezi
usnesením valné hromady o hlavních směrech činnosti a jednáním předsednictva je dozorčí
rada oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu.
9.5. Předseda dozorčí rady, případně dozorčí radou zmocněný člen dozorčí rady je oprávněn
účastnit se jednání předsednictva s hlasem poradním.
9.6. K platnému usnesení dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů dozorčí
rady.
Článek X.
Zrušení a zánik Svazku
10.1. Svazek se zrušuje:
a) zrušením bez likvidace, pokud valná hromada rozhodne o veškerých právech,
povinnostech a o majetku,
b) zrušením s likvidací, pokud není možné rozhodnout o všech právech a povinnostech,
včetně majetku, likvidátora jmenuje valná hromada,
c) pokud se valná hromada nesejde v usnášeníschopném počtu déle než kalendářní rok,
rozhodne o zrušení předsednictvo, které zároveň jmenuje likvidátora.
10.2. Svazek zaniká výmazem z registrace.
10.3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Svazku poměrně dle počtu akcií VKM, které
členové Svazku vlastní ke dni vstupu Svazku do likvidace.
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Svazku, konanou v Kralupech nad Vltavou
dne 19.4.2017.
…………………………………

……………………………………..

Předseda předsednictva Svazku

Místopředseda předsednictva Svazku
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