DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 16.12.2019
Aktualizace stanov Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na
řece Moravě

Důvod předložení:
Město Uherské Hradiště je členem Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě (dále jen „Sdružení“).
Sdružení navrhuje změnu stanov z důvodu nesouladu některých ustanovení se současnou právní
úpravou.
K projednání a schválení změn stanov jsou ze strany Ing. Ivana Mařáka, projektového manažera
Sdružení předkládány tyto dokumenty: (i) návrh aktualizovaných stanov, to je dokument obsahující
pouze ustanovení dotčená změnou, a to srovnání dosavadního a nového znění a dále (ii) nové úplné
znění stanov.
Schválení změn stanov Sdružení je vyhrazeno zastupitelstvu města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.
e), r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“). Schválení změn stanov
zastupitelstvy všech členských obcí je předvídáno rovněž v čl. 15 odst. 2 stanov.
Základní fakta:
Navrhované změny se týkají následujících bodů stanov:
-

-

-

doplňuje se doposud chybějící seznam všech členských obcí (název a sídlo), neboť toto je
povinnou součástí stanov dle ust. § 50 odst. 2 písm. a) zákona o obcích,
nově se nebude finanční závěrka příslušného roku předkládat ke schválení zastupitelstvům
jednotlivých členů (obcí), ale schvalovat ji bude valné shromáždění svazku, které tvoří stálí
zástupci všech členských obcí,
nově se uvádí, že funkční období orgánů svazku se shoduje s funkčním obdobím zastupitelstev
obcí (doposud bylo uvedeno, že funkční období orgánů svazku je čtyřleté) - POZN.: tento bod není
uveden ve srovnávacím dokumentu (viz bod (i) shora), avšak s Ing. Mařákem bylo v rámci emailové komunikace vyjasněno, že jde o nedopatření a tato změna je platná,
vypouští se možnost elektronického hlasování (formou e-mailu) u rozhodnutí valného
shromáždění,
mění se limit pro schvalování rozpočtových opatření výkonným výborem svazku (ten tvoří
předseda, místopředseda a tři členové), a to z dosavadních 50 000 Kč na 80 000 Kč,
v čl. 13 odst. 5 týkajícím se elektronického hlasování výkonného výboru se v poslední větě
nahrazuje výraz „vyjádřili“ výrazem „hlasovali“, neboť to lépe odpovídá významu tohoto ustanovení,
návrh na změnu stanov bude nově projednáván a následně usnesením předkládán jednotlivým
obcím ze strany valného shromáždění namísto dosavadního výkonného výboru.

Shora uvedené změny byly posouzeny po formálně právní stránce a nebyl zjištěn žádný rozpor
s příslušnými ustanoveními zákona o obcích. Poté, co bude změna stanov schválena zastupitelstvy
všech členských obcí, schválí změnu stanov valné shromáždění Sdružení všemi hlasy zástupců
členských obcí a předseda Sdružení vydá úplné aktuální znění stanov, které předá všem členským
obcím.
Závěr:
Rada města doporučila na své schůzi dne 02.12.2019 navržené změny stanov usnesením schválit.
Zpracovala:
JUDr. Nikola Mazáčová
Právní odbor, odd. právní
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