STANOVY
Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov,
dobrovolný svazek obcí
Článek 1
Základní ustanovení
1.1.

Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí (dále jen „DSO“)
byl založen dle ust. § 46 odst. 2, písm. b) - § 53 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.

1.2.

DSO je registrován v registru DSO, vedeném u Krajského úřadu Středočeského kraje
se sídlem v Praze.

1.3.

DSO byl založen na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené
jednotlivými členy DSO dne ………….., jejíž přílohou č. 2 jsou tyto stanovy (dále jen
„smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí“).

1.4.

Předmětem činnosti DSO je zajištění, správa, údržba a provoz zařízení vodovodního
přivaděče Javorník – Benešov, který je zařízením pro přívod pitné vody z vodárenské
nádrže, vodního díla Švihov obecně zvané a známé jako Želivka (dále jen „zařízení
vodovodního přivaděče Javorník – Benešov“), který je tvořen majetkem popsaným
v příloze 1. smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, a který je ke dni podpisu
této smlouvy ve vlastnictví a správě zájmového sdružení právnických osob Přivaděč
Javorník – Benešov, se sídlem Masarykovo nám. 100, Benešov, IČ: 66133602 (dále
jen „zájmové sdružení právnických osob Přivaděč Javorník – Benešov“).

1.5.

DSO je právnická osoba s právní subjektivitou, tj. způsobilá v souladu s ust. § 18 obč.
zák. mít práva a povinnosti.

1.6.

Ve věcech registrace DSO, jeho právní způsobilosti, odpovědnosti za nesplnění
povinností a zániku DSO platí příslušná ust. o zájmových sdruženích právnických
osob dle § 20i a § 20j obč. zák. Ze závazků vůči třetím osobám jsou členové DSO
zavázání společně a nerozdílně. Právní způsobilosti nabývá DSO zápisem do registru
svazku obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje.
Článek 2
Název, sídlo, trvání DSO

2.1. DSO byl založen na základě zakladatelské smlouvy.
2.2. Název DSO: Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí
2.3.Sídlo: Masarykovo nám. 100, Benešov

2.4.Trvání DSO: DSO byl založen na dobu neurčitou
Článek 3
Název a sídlo členů DSO
-

Město Benešov,

IČ: 00231401, sídlo Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 19-0320035309/0800
zast. p. Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města

-

Obec Čerčany,

IČ: 00231584, sídlo Václavská 36, 257 22 Čerčany
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 320039369/0800
zast. p. Ing. Danou Tomáškovou, starostkou obce

-

Obec Senohraby,

IČ: 00240737, sídlo Příčná 61, 251 66 Senohraby
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
č. účtu: 4629201/0100
zast. p. Ing. Pavlem Pangrácem, starostou obce

-

Obec Mrač,

IČ: 00232271, sídlo Mrač 14, 257 21 Poříčí nad Sázavou
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 320100369/0800
zast. p. Františkem Zvolským, starostou obce

-

Obec Čtyřkoly,

IČ: 00508519, sídlo Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33323121/0100
zast. p. Štěpánem Bencou, starostou obce

-

Obec Lštění,

IČ: 00508527, sídlo Grégrova 29, 257 22 Lštění
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 320067319/0800
zast. p. Mgr. Miroslavem Klenovcem, starostou obce

-

Obec Mirošovice,

IČ: 00240460, sídlo Na Ohradě 190, 251 66 Mirošovice
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
č. účtu: 5322-201/0100
zast. p. MUDr. Tomášem Zvěřinou, starostou obce

-

Obec Poříčí nad Sázavou
IČ: 00232513, sídlo Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 320105389/0800
zast. p. Mgr. Janem Kratzerem, starostou obce
Článek 4
Účel a předmět činnosti DSO
Účelem založení DSO je ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku
v souvislosti se zajištěním správy, údržby a provozu zařízení vodovodního přivaděče
Javorník - Benešov.
Předmětem činnosti DSO je zajištění, správa, údržba a provoz zařízení vodovodního
přivaděče Javorník – Benešov, který je blíže popsán v příloze č. 1 smlouvy o
vytvoření dobrovolného svazku obcí s tím, že provozem a správou zařízení
vodovodního přivaděče Javorník – Benešov, se zejména rozumí:
a) vlastní provozování zařízení vodovodního přivaděče Javorník – Benešov za
účelem zajištění dodávky pitné vody pro členy DSO;
b) péče o majetek ve vlastnictví, správě, nebo držbě DSO, včetně jeho údržby, oprav,
evidence, odepisování a jeho případného kvalitativního, nebo kvantitativního
rozvoje;
c) odstraňování havárií a poruch vodovodního přivaděče, včetně zajišťování
nezbytných náhradních opatření pro případy havárií, nebo poruch na vodovodním
zařízení;
d) správa nákladů, výnosů a plnění povinností DSO spojených s věcným
zabezpečováním provozu vodovodního přivaděče, tak jak vyplývají z obecnězávazných předpisů, zejména v oblasti finanční a bezpečnostní, nebo tak, jak byly
uloženy příslušnými, k tomu oprávněnými, orgány;
e) jednání s třetími osobami a orgány státní správy v souvislosti s plněním předmětu
činnosti DSO, dle této smlouvy při zajišťování správy, údržby a provozu zařízení
vodovodního přivaděče Javorník – Benešov a zásobování členů DSO pitnou
vodou.

4.1.

4.2.

Článek 5
Orgány DSO
5.1. Správní rada:
5.1.1. Nejvyšším orgánem DSO je správní rada složená ze zástupců jednotlivých členů, a
to tak, že za každého člena DSO je jmenován jeden zástupce (zpravidla starosta
obce).
5.1.2. Jmenování člena správní rady je v kompetenci obecních zastupitelstev obcí
každého z členů. Doklad o jmenování člena správní rady musí být v případě jeho
první účasti předložen nejpozději v den konání správní rady před jejím zahájením.
5.1.3. Správní rada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech DSO a to zejména:
a) přijímat a měnit stanovy

b) přijímat a vylučovat členy
c) rozhodovat o zániku svazku, způsobu jeho likvidace a převodu práv a
povinností na právního nástupce,
d) schvalovat rozpočet, závěrečný účet, včetně zprávy auditora, roční účetní
závěrku, rozhodovat o úhradě ztrát, rozhodovat o rozdělení zisku,
e) schvalovat rozpočtová opatření a pověřovat předsedu k provádění
rozpočtových opatření,
f) schvalovat rozpočtový výhled,
g) schvalovat přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, převzetí dluhu, převzetí
ručitelského závazku, přistoupení k závazku,
h) schvalovat peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob,
ch) stanovit výši řádného ročního příspěvku členů,
i) jmenovat a odvolávat předsedu,
j) schvalovat soupis vlastního majetku,
k) schvalovat smlouvy o sdružení, rozhodovat o účasti v již založených
právnických osobách,
l) schvalovat zastavení nemovitých věcí.
5.1.4. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny ¾ všech členů DSO. Správní
rada rozhoduje většinou hlasů, není-li těmito stanovami nebo smlouvou o
vytvoření dobrovolného svazku obcí požadována jiná většina hlasů, přičemž každý
z členů má jeden hlas bez ohledu na jeho majetkovou účast na majetku DSO dle
článku IV., odst. 3 smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, bez ohledu na
spoluvlastnické podíly členů DSO na věcech představujících zařízení vodovodního
přivaděče Javorník – Benešov, nebo hodnotu jiného majetku vloženého do DSO.
5.1.5. Řádné jednání správní rady svolává předseda DSO oznámením jednotlivým
členům DSO, nejméně 5 dní přede dnem jeho konání formou písemné pozvánky, a
to nejméně jednou ročně.
5.1.6. Mimořádné jednání správní rady svolá předseda DSO, požádá-li o to více jak 1/3
členů DSO, a to do 30-ti dnů ode dne doručení písemné žádosti příslušných členů
DSO, nebo pokud vyvstane potřeba konání mimořádného jednání správní rady.
5.1.7. O jednání správní rady se pořizuje záznam ve formě přijatých usnesení.
Zapisovatelem je zpravidla určený člen správní rady. Zápis je rozeslán všem
členům DSO do 14-ti dnů po skončení jednání správní rady.
5.2. Statutární orgán:
5.2.1. Statutárním orgánem je předseda DSO, kterého jmenuje a odvolává správní rada.
5.2.2. Předseda DSO odpovídá za vedení DSO, zejména pak:
a) řídí činnost DSO, zastupuje DSO navenek a jedná jeho jménem ve všech
záležitostech, s výjimkou těch, které si vyhradí k projednání a rozhodnutí správní
rada;
b) v záležitostech, které si vyhradí k projednání a rozhodnutí správní rada, jedná
předseda DSO na základě souhlasného usnesení správní rady;

c) plní rozhodnutí správní rady;
d) předkládá správní radě návrhy na další rozvoj DSO, včetně potřebných podkladů a
odůvodnění;
e) předkládá správní radě zprávu o činnosti a hospodaření DSO za každé pololetí,
spolu s předpokladem hospodaření v pololetí následujícím, a to vždy do konce
prvého měsíce dalšího pololetí (leden, červenec);
f) účastní se na pozvání jednání volených orgánů (zastupitelstva obce, obecní rady)
jednotlivých členů DSO;
g) informuje správní radu o všech důležitých skutečnostech, týkajících se DSO;
h) odpovídá správní radě za činnost DSO.
5.2.3. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy jmenuje jeho zástupce správní rada.
DSO může při jednáních navenek zastupovat také jiná osoba na základě plné moci
udělené předsedou, v níž musí být vymezen rozsah zmocnění.
5.2.4. Každá osoba oprávněná jednat jménem DSO jedná samostatně. Podepisování se
děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu DSO připojí předseda svůj
podpis.

Článek 6
Majetek DSO a zdroje příjmů
6.1.
6.2.

6.3.

DSO je oprávněn svou činností dosahovat zisku a nabývat majetku.
Vznikem DSO dle smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a převodem
majetku ve vlastnictví a správě zájmového sdružení právnických osob Přivaděč
Javorník – Benešov, blíže popsaného v příloze č. 1 smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí, a dále převodem veškerých práv a povinností z doposud platných a
účinných smluv uzavřených zájmovým sdružením právnických osob Přivaděč
Javorník – Benešov ze zájmového sdružení právnických osob Přivaděč Javorník –
Benešov na DSO přejdou veškerá práva a povinnosti související se správou a
provozem zařízení vodovodního přivaděče Javorník – Benešov na DSO, který nadále
kontinuálně zajišťuje zásobování pitnou vodou pro obce, které doposud byly členy
zájmového sdružení právnických osob Přivaděč Javorník – Benešov, a které jsou
nadále účastníky DSO založeného smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
Věci, práva a jiné majetkové hodnoty DSO zejména představuje:
a) majetek tvořící zařízení vodovodního přivaděče Javorník – Benešov sestávající
z věcí, které jsou blíže popsány v příloze č. 1 smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí;
b) finanční prostředky vložené jednotlivými členy DSO v poměru majetkové účasti
jednotlivých členů DSO na majetku DSO tak, jak je uvedena v odst. 6.4. tohoto
článku stanov;
c) věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které DSO nabude za dobu svého trvání.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Jednotliví účastníci DSO se budou na majetku DSO, tedy jak na jeho věcech, právech
a jiných majetkových hodnotách, tak na jeho povinnostech a závazcích podílet,
nebude-li dohodnuto jinak, v těchto poměrech tak, jak jsou uvedeny v článku IV. odst.
3 smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále také jako „majetková účast na
majetku DSO“) tedy:
- Město Benešov…………
824/1000
- Obec Čerčany…………..
58/1000
- Obec Senohraby………..
32/1000
- Obec Mrač……………...
21/1000
- Obec Čtyřkoly………….
8/1000
- Obec Lštění…………….
1/1000
- Obec Mirošovice……….
17/1000
- Obec Poříčí nad Sázavou.
39/1000
Majetek DSO popsaný v příloze č. 1 smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
bude po jeho převodu na DSO dle odst. 6.2. tohoto článku stanov vlastnictvím DSO,
stejně jako majetek získaný výkonem společné činnosti DSO. Při zrušení DSO bude
tento majetek DSO vypořádán dle poměru majetkové účasti jednotlivých členů DSO
na majetku DSO tak, jak je uvedena v odst. 6.4. tohoto článku stanov.
Jednotlivé obce, členové DSO, přispívají na režijní náklady DSO a na případné
pořízení movitého majetku, nemovitého majetku, nebo jiných majetkových hodnot,
jejichž pořízení předem schválí příslušný orgán svazku. Členové DSO přispívají na
režijní náklady DSO a na pořízení majetku podle poměru majetkové účasti
jednotlivých členů DSO na majetku DSO tak, jak je uvedena v odst. 6.4. tohoto článku
stanov.
Majetkem DSO výslovně nejsou místní vodárenské soustavy, včetně přípojek, které
vedou od napojovacích bodů ze zařízení vodovodního přivaděče Javorník – Benešov,
a které jsou zejména majetkem jednotlivých členů DSO. Správa a údržba těchto
vodárenských soustav, včetně přípojek, je zajišťována na náklady jejich vlastníků,
tedy zejména jednotlivých členů DSO.
Zdrojem příjmů DSO jsou zejména:
příjmy z vlastního hospodaření DSO v rozsahu předmětu jeho činnosti
vklady jednotlivých členů DSO
dary, dědictví, odkazy apod.
dotace investičního a neinvestičního charakteru
úroky, půjčky
DSO hospodaří s majetkem, ke kterému nabude vlastnické právo a dále s majetkem,
který členové DSO vloží z vlastního majetku do DSO. Majetek vložený členy DSO do
DSO zůstává ve vlastnictví člena DSO, tedy příslušné obce. Vložením majetku do
DSO může DSO k tomuto majetku vykonávat veškerá majetková práva vyjma těch,
která jsou vyhrazena dle ust. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecnímu
zastupitelstvu.

Článek 7
Vznik a zánik členství ve svazku
7.1.
7.2.

7.3.

Členem DSO může být pouze obec. Obec se stane členem DSO podpisem a
přistoupení ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
K DSO může přistoupit kterákoli další obec okresu Benešov, přistoupí-li
k podmínkám smlouvy. Obec, která přistupuje do již existujícího DSO, musí
v písemném prohlášení zastupitelstva o vstupu do již existujícího DSO výslovně uvést,
že souhlasí se stanovami DSO a smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí a
předložit rozhodnutí zastupitelstva obce o výši jejího vkladu do majetku DSO. Se
vstupem obce do již existujícího DSO musí souhlasit nejméně 2/3 členů DSO.
Členství poté vzniká dnem rozhodnutí správní rady o přijetí obce za člena DSO.
Zánik členství v DSO:
a/
Vyloučením člena pro porušení členských povinností na základě rozhodnutí
správní rady. K vyloučení člena je třeba jednomyslného souhlasu všech
zbývajících členů DSO, může k němu dojít pouze k 31.12. kalendářního roku,
musí být vylučovanému členu písemně oznámeno správní radou k 30.6.
příslušného roku. Člen může být vyloučen z jakéhokoli důvodu, vždy však
musí jít o zvlášť hrubé porušení povinnosti člena DSO vyplývající ze smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí, stanov, nebo právního předpisu.
b/
Zánikem člena, a to dnem právní moci rozhodnutí o jeho zániku.
c/
Člen může ze svazku vystoupit podle projevu své vůle, na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce. Vystoupit z DSO je možné pouze k 31.12. kalendářního
roku na základě písemného oznámení doručeného správní radě nejpozději do
30.6. příslušného kalendářního roku. Nejpozději do 3 měsíců od ukončení
členství je vystoupivší člen povinen s DSO realizovat majetkoprávní
vypořádání práv a závazků z členství vyplývajících, jinak odpovídá za škodu,
která by jeho jednáním mohla DSO vzniknout.

Článek 8
Práva a povinnosti DSO
8.1.

8.2.

DSO hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem svých členů, který členové ze
svého majetku do DSO vložili s péčí řádného hospodáře, s odpovědností za poškození
a ztráty svěřeného majetku.
DSO plní za své jednotlivé členy povinnosti vyplývající z ust. § 50 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve věcech zásobování pitnou vodou v rozsahu dle předmětu činnosti
DSO. DSO zajišťuje dodávku pitné vody výhradně pro členy DSO, nebude-li
dohodnuto jinak. Dodávka pitné vody pro jiné subjekty, než členy DSO, je možná
pouze za předpokladu, že nebudou nijak krácena práva členů DSO vyplývající z této

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

smlouvy, zejména pak jakkoliv omezovány dodávky pitné vody pro jednotlivé členy
DSO.
DSO vede pro svou činnost účetnictví v zákonem předepsané formě. K 31.12. každého
kalendářního roku příjmy získané ze své činnosti, snížené o příspěvek na režijní
náklady a nákup movitého, nemovitého, nebo jiného hmotného majetku (viz článek 5
odst. 5.6. stanov), rozdělí a převede DSO podle majetkové účasti jednotlivých členů
DSO na majetku DSO tak, jak je uvedena v článku 6 odst. 6.4. těchto stanov, na
jednotlivé členy DSO, nerozhodne-li správní rada jinak. Výsledek hospodaření DSO
předá DSO jednotlivým členům písemně do 15.02. následujícího roku.
DSO se zavazuje dát přezkoumat hospodaření DSO za uplynulý kalendářní rok
auditorem. Výdaje na přezkoumání hospodaření DSO auditorem uhradí DSO ze svých
rozpočtových prostředků.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO za
uplynulý kalendářní rok projedná správní rada DSO do 30. června následujícího roku a
přijme odpovídající opatření. Povinnosti uvedené v § 42 odst. 2 a § 43 zák. o obcích,
tj. povinnost dát přezkoumat hospodaření a sestavit a projednat závěrečný účet se
zprávou o výsledku hospodaření, platí i pro DSO.
DSO vede evidenci majetku představující zařízení vodovodního přivaděče Javorník –
Benešov, který zejména slouží k zajištění zásobování členů DSO pitnou vodou a se
správou, údržbou a provozem zařízení vodovodního přivaděče Javorník - Benešov.
DSO odděleně eviduje majetek vložený do DSO, který nadále zůstává ve vlastnictví
člena DSO, tedy příslušné obce a dále svůj vlastní majetek, který člení na společný
infrastrukturní majetek (jež slouží nebo by mohl sloužit více obcím) a místní
infrastrukturní majetek (jež slouží pouze jedné obci, a u kterého se a i do budoucnosti
nepředpokládá, že by mohl být využit pro další obec nebo obce).
Článek 9
Práva a povinnosti členů DSO

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Každý člen DSO má právo kontroly hospodaření DSO, právo nahlížení do dokladů
DSO a kontroly tam obsažených údajů za podmínek blíže specifikovaných v článku 13
stanov. Za člena DSO má toto právo subjekt zmocněný zastupitelstvem obce.
Pokud svěřený majetek, který člen vkládá do DSO není způsobilý k provozování, trpí
faktickými vadami nebo je zatížen právními vadami, je člen povinen poskytnout DSO
veškerou součinnost při odstranění vad, kterou lze na něm požadovat, jinak odpovídá
za škodu, která tím DSO vznikne.
Člen DSO může pitnou vodu, kterou odebírá ze zařízení vodovodního přivaděče
Javorník – Benešov, poskytovat mimo území obce pouze se souhlasem DSO.
Spotřeba vody jednotlivých členů DSO bude měřena na odběrných místech
distriktivními vodoměry ve vlastnictví DSO. Členové DSO jsou oprávněni zřídit
vlastní kontrolní vodoměry. Odečet spotřeby vody bude prováděn v pravidelných
intervalech. Každý člen DSO je oprávněn se účastnit odečtu spotřeby vody. Při odběru

9.5.

9.6.

vody jiným subjektem, než členem DSO, bude měření vody, montáž a údržba
vodoměru prováděna na základě smlouvy mezi tímto subjektem a DSO.
Kvóty pro odběr vody jednotlivými členy DSO jsou stanoveny v příloze č. 3 smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí. Kvóty pro odběr vody mohou být měněny
pouze na základě rozhodnutí správní rady DSO. Cena vody na výstupech
z vodovodního přivaděče bude pro všechny členy DSO stejná.
Člen DSO je dále povinen:
 uhradit DSO řádný členský příspěvek ve výši, kterou stanoví správní rada,
 dodržovat stanovy DSO, smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí,
závazné právní předpisy a plnit usnesení orgánů DSO,
 umožnit DSO nebo jím pověřenému subjektu bezplatně a v nezbytné míře
využívat vodohospodářská zařízení a pozemky ve vlastnictví člena k provádění
všech prací potřebných pro provoz, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací
napojených na zařízení vodovodního přivaděče Javorník - Benešov,
 v zákonné lhůtě zveřejnit na úředních deskách v zákonné formě návrh rozpočtu
DSO, návrh závěrečného účtu DSO a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO a písemně potvrdit vyvěšení těchto materiálů DSO,
 předložit zastupitelstvu příslušného člena DSO závěrečný účet DSO po jeho
schválení správní radou DSO.

Článek 10
Způsob majetkového vypořádání při vyloučení nebo vystoupení člena z DSO
10.1. Vystoupí-li člen z DSO, je DSO povinno na něj převést jeho majetkový podíl, tedy tu
část vlastního majetku DSO, které odpovídá účast člena DSO na majetku DSO dle
článku 6 odst. 6.4. stanov, poníženou o nesplacené závazky DSO ve výši odpovídající
účastni člena DSO na majetku DSO dle článku 6 odst. 6.4. stanov, nebo mu vyplatit
hodnotu takto zjištěného majetkového podílu.
10.2. Převádí-li se na vystoupivšího člena DSO jeho majetkový podíl, převádí se přednostně
místní infrastrukturní majetek sloužící pouze tomuto členu DSO.
10.3. Při majetkovém vypořádání s vyloučeným členem DSO se postupuje obdobně jako při
vystoupení člena z DSO.
Článek 11
Rozdělení zisku a úhrada ztrát
11.1. Hospodaření DSO upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
11.2. O způsobu rozdělení výsledku hospodaření DSO, tedy jeho zisku, a způsobu úhrady
ztráty DSO rozhoduje správní rada při respektování majetkové účasti jednotlivých
členů DSO na majetku DSO dle článku 6 odst. 6.4. stanov.

Článek 12
Obsah a rozsah kontroly DSO jednotlivými členy
12.1. Každý člen DSO má právo kontroly hospodaření DSO, právo nahlížení do dokladů
DSO a kontroly tam obsažených údajů ve smyslu ust. článku 9 odst. 9.1. stanov.
12.2. Právem kontroly hospodaření svazku se rozumí právo nahlížet do všech účetních,
daňových nebo jiných dokladů vedených nebo archivovaných DSO a vztahujících se
k jeho hospodaření. Na písemnou žádost člena DSO je DSO bez zbytečného odkladu
nejpozději však do třiceti dnů ode dne obdržení žádosti povinno tomuto umožnit
kontrolu svého hospodaření a předložit mu jím požadované doklady, pokud je má ve
svém držení, nebo sdělit členu SDO, kde se doklady nacházejí.
12.3. Právem nahlížení do dokladů se rozumí také právo na pořizování kopií a opisů z těchto
dokladů, avšak pouze na náklady člena SDO, který o pořízení takových kopií či opisů
požádal.
12.4. DSO je oprávněno členovi DSO se souhlasem správní rady odmítnout kontrolu svého
hospodaření a předložení požadovaných dokladů pouze v případě kde by šlo o zjevně
šikanózní výkon práv člena DSO upravených v tomto článku stanov.
12.5. Vzejde-li z kontroly hospodaření DSO jakýkoliv výsledek nebo zpráva je DSO povinen
tyto předložit všem členům DSO.
Článek 13
Závěrečná ustanovení
13.1. Stanovy nabývají platnosti dnem podpisu stanov a účinnosti dnem zápisu do registru.
13.2. Změny a doplnění stanov nabývají účinnosti dnem jejich zapsání do registru.

V ……………….. dne ………………

za Město Benešov:

za Obec Čerčany:

za Obec Senohraby:

za Obec Mrač:

za Obec Čtyřkoly:

za Obec Lštění:

za Obec Mirošovice:

za Obec Poříčí nad Sázavou:

