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Stanovy sdružení „BRÁNA VYSOČINY“
Obecná ustanovení
§1 - Základní ustanovení
Zájmové sdružení obcí a jiných právnických osob BRÁNA VYSOČINY (dále jen sdružení) bylo
založeno členy uvedenými v příloze C. 1 těchto stanov v souladu s ustanoveními paragrafů 20f až 20j
občanského zákoníku – zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění na ustavující schůzi dne 26.4. 2000
k ochraně společných zájmů k zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým
rozsahem a významem každou účastnickou právnickou osobu.
§2 - Název, sídlo a působnost sdružení
1)
2)
3)
4)
5)

Název sdružení je SDRUŽENÍ BRÁNA VYSOČINY.
Sídlem sdružení je Obecní úřad v Nové Cerekvi, PSČ 394 15, okres Pelhřimov
Sdružení se zakládá na dobu neurčitou
Sdružení působí ve správním území právnických osob – řádných členů sdružení
Předseda sdružení (dále jen předseda) má právo zřídit v místě svého působení či bydliště
úřadovnu s cílem přiblížit organizačně administrativní práce výkonu jeho funkce. Tímto
ustanovením není dotčeno sídlo sdružení podle §2 odst.2 stanov.

§3 -Statut sdružení
Sdružení je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým majetkem za nesplnění
povinností vůči třetím osobám.
Jednotliví členové sdružení neručí za závazky sdružení.
§4 - Předmět činnosti
1) Předmětem činnosti sdružení je:
a) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
b) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé
obyvatelnosti
c) Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
d) Slaďování zájmů místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy
v zájmovém území.
e) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
f) Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány
státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
g) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy
jednotlivých společných akcí.
h) Propagace sdružení a jeho zájmového území.
2) Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů
netýkají všech členů. V takovém případě je povinností sdružení dbát , aby jejich výsledky byly
v souladu se zájmy a záměry sdružení jako celku. Pro takovéto akce a aktivity může Shromáždění
zástupců jmenovat odpovědné osoby, vybavit je podpisovým právem a pověřit je koordinací a účetním a
dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
3) Sdružení je oprávněno zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské
subjekty podle platných právních norem.

Členství a členské poměry
§5 - Členství ve sdružení
1)
2)
3)
4)
5)

Členství ve sdružení je dobrovolné
Členy se mohou stát města, obce a jiné právnické osoby
Členové jsou řádní, přispívající a čestní.
Řádný člen je ten, který platí odsouhlasené poplatky sdružení.
Přispívajícími členy se mohou stát obce a jiné právnické osoby, které poskytují sdružení
příspěvky, dotace, dary, odkazy apod.
6) Čestnými členy se mohou stát obce a jiné právnické osoby. Čestné členství může být uděleno za
mimořádné zásluhy o činnost sdružení.
§6 -Vznik členství
1) Členství vzniká u zakládajících členů schválením založení sdružení a podpisem stanov na schůzi
zástupců zakládajících členů (u obcí se vyžaduje příslušné usnesení obecního zastupitelstva, u
ostatních právnických osob zápis z příslušného představenstva).
2) Zakládající členové jsou:
a) Obec Božejov
b) Obec Leskovice
c) Obec Moraveč
d) Obec Nová Cerekev
e) Obec Střítež u Božejova
f) Obec Ústrašín
g) VOD Nová Cerekev
h) ZOD Božejov
3) O přijetí dalších členů rozhoduje Sdružení zástupců na základě písemné přihlášky. Členství
dalších členů vzniká schválením přihlášky Shromážděním zástupců a splněním povinností podle
§6 odst. 4 těchto stanov.
4) O udělení čestného členství rozhoduje Shromáždění zástupců.
5) Vznik řádného členství je vázán na složení vstupního členského poplatku a zaplacení ročních
členských příspěvků.
§7 - Zánik členství
Členství ve sdružení zaniká
1) Výpovědí člena (na základě usnesení ze zastupitelstva nebo představenstva) oznámenou písemně
na adresu sdružení. Výpověď musí být podána nejpozději do 31.12. běžného roku, aby členství
ve sdružení skončilo k témuž datu roku následujícího. Jiný termín skončení členství je přípustný
ve výjimečných případech (např. při zániku právní subjektivity člena). Člen , který podal
výpověď se tím nezbavuje povinnosti zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený roční členský
příspěvek.
2) U řádných členů neuhrazením členských příspěvků do 12 kalendářních měsíců od termínu jejich
splatnosti.
3) Vyloučením člena rozhodnutím Shromáždění zástupců, lze jej použít při hrubém porušení stanov
(např. při zcizení majetku sdružení, poškození dobrého jména sdružení, protiprávního jednání
člena vůči sdružení , apod.)

4) Člen, kterému skončilo členství ve sdružení, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy sdružení
za závazky sdružení, vzniklými v době jejího členství ve sdružení.
5) Zrušením sdružení.
6) Odstupující člen sdružení má právo na majetkové vypořádání postupem shodným s vypořádáním
při zrušení sdružení podle § 25 těchto stanov.
4
§8 -Práva členů
1) Řádní členové mají právo:
a) Prostřednictvím svých zástupců volit a být voleni do všech orgánů sdružení
b) Vyjadřovat se k rozhodnutí orgánů sdružení, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami ,
připomínkami, dotazy a stížnostmi.
c) Podílet se na majetkovém prospěchu sdružení podle pravidel určených rozhodnutím
Shromáždění zástupců
d) Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit sdružení své zájmy a záměry, pokud budou
v souladu se zájmy a záměry sdružení
e) Svobodně vyslovovat své názory, navrhovat konkrétní akce a aktivity sdružení, předkládat
vlastní návrhy, podněty, iniciativy, připomínky, dotazy a stížnosti a o projednávaných otázkách
diskutovat
f) Být pravidelně informováni o činnosti sdružení, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech
dokladů sdružení.
g) Účastnit se akcí, které sdružení pořádá.
h) Vystoupit ze sdružení
i) Při ukončení členství ve sdružení mají právo na navrácení věcí vnesených do sdružení (pokud
nesloužily jako vstupní členský poplatek), pokud nebude dohodnuto jinak
2) Přispívající členové mají práva uvedená v odstavci 1 písm. d) – h)
3) Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím Shromáždění
zástupců
§9 -Povinnosti členů
Řádní členové mají za povinnost:
a) Vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti sdružení a hájit zájmy sdružení.
b) Dodržovat stanovy a případné další předpisy sdružení.
c) Slaďovat své zájmy a záměry se zájmy a záměry sdružení.
d) Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení.
e) V rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících
z usnesení Shromáždění zástupců.
f) Platit vstupní členské poplatky a členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené
výši a termínu.
g) Nakládat s majetkem sdružení podle rozhodnutí Shromáždění zástupců, chránit jej a
přispívat k jeho zmnožování.
h) Všestranně propagovat sdružení.
i) Povinností členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím
Shromáždění zástupců.
§10 - Vztahy členů a sdružení
Vzájemné vztahy členů a sdružení, které mají charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu,
příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu a podobně se vždy upravují písemnými smlouvami.

Orgány sdružení a jejich jednání
§11 - Orgány sdružení
1) Orgány sdružení jsou Shromáždění zástupců, předseda sdružení, 1. místopředseda sdružení, 2.
místopředseda sdružení a revizní skupina.
2) Jednotliví členové sdružení jmenují a odvolávají své zástupce ve sdružení usnesením obecního
zastupitelstva nebo představenstva.
§12 - Shromáždění zástupců
1) Shromáždění zástupců je nejvyšším orgánem sdružení se statutem členské schůze. Shromáždění
zástupců tvoří za každého řádného člena dva zástupci, z nichž jeden je vždy starosta nebo
zástupce starosty obce, jeden další zástupce, a dva zástupci za každou jinou právnickou osobuřádného člena. Oprávněnost k zastupování členů ve Shromáždění zástupců doloží zástupci
písemně – v případě zástupců obcí příslušným usnesením obecního zastupitelstva, v případě
zástupců jiných právnických osob pověřením k zastupování s uvedením rozsahu zmocnění
podepsaným statutárním zástupcem příslušné právnické osoby.
2) Shromáždění zástupců svolává předseda sdružení minimálně dvakrát do roka nebo požádá-li
písemně o konání alespoň třetina řádných členů.
3) Do působení shromáždění zástupců patří zejména:
a)
b)
c)
d)

4)
5)
6)

7)

Přijímat, měnit a doplňovat stanovy.
Přijímat nové členy sdružení.
Vylučovat členy sdružení.
Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení sdružení a o majetkovém
vypořádání v uvedených případech.
e) Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských
příspěvků a termíny jejich úhrady.
f) Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, 1. a 2. místopředsedu, a revizní skupinu sdružení
a kontrolovat jejich činnost.
g) Schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní závěrku a rozhodovat o použití volných
finančních prostředků.
h) Přijímat základní programové dokumenty sdružení a kontrolovat jejich plnění.
i) Schvalovat zprávu o činnosti sdružení a zprávu revizní skupiny za uplynulé období.
j) Schvalovat roční rozpočet a roční účetní uzávěrku sdružení, rozhodovat o použití volných
finančních prostředků, schvaluje žádosti o dotace, přijetí darů.
k) Rozhodovat o nákupu, využití a prodeje majetku
Při hlasování na Shromáždění zástupců má zástupce řádného člena jeden hlas, tj. obce mají po
dvou hlasech, ostatní právnické osoby také po dvou hlasech. Pokud je přítomen pouze jeden
zástupce řádného člena sdružení , disponuje dvěma hlasy.
Shromáždění zástupců je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny všech hlasů.
Shromáždění zástupců rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, avšak rozhoduje-li o
přijetí nového člena, o vyloučení člena, o změně stanov, o splynutí, o sloučení, rozdělení nebo
zrušení sdružení, o volbě a odvolání předsedy, místopředsedů a o volbě a odvolání revizní
skupiny, je nutná dvoutřetinová většina všech hlasů.
Z jednání Shromáždění zástupců je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny
přítomných, musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích a uvedením
případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkám účastníků. Každý
zástupce má právo na jeden výtisk zápisu.

§ 13 - Předseda sdružení
a) Předseda je statutárním orgánem sdružení. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními
shromáždění zástupců a jedná navenek jeho jménem.
b) Předsedu sdružení volí shromáždění zástupců na dobu dvou let. Tento orgán jej také odvolává.
c) Do věcné působnosti předsedy sdružení patří v duchu ustanovení odstavce a) zejména:
1) Svolávat shromáždění zástupců a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho
průběh.
2) Řídit a kontrolovat práci 1. a 2. místopředsedy.
3) Jednat jménem sdružení se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za
sdružení.
4) Zajišťovat vedení účetnictví sdružení.
5) Zajišťovat archivaci písemností sdružení.
6) Předkládat shromáždění zástupců roční rozpočet sdružení a roční účetní uzávěrku.
7) Organizovat práce při zrušení a zániku sdružení.
§14 – 1 a 2. místopředseda sdružení
a) 1 a 2. místopředseda sdružení plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech
pouze na základě pověření předsedy sdružení.
b) Místopředsedy volí shromáždění zástupců na dobu dvou let. Tento orgán jej také odvolává.
c) Pro činnost a kompetence místopředsedů platí obdobně ustanovení §13 těchto stanov.
§15 - Revizní skupina
a) Revizní skupina sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedů a posuzuje, zda je jejich
činnost v souladu se stanovami sdružení. Z tohoto titulu má revizní skupina právo nahlížet do
všech písemností sdružení a účastnit se jednání zástupců sdružení se třetími osobami. Ve své
práci je podřízena shromáždění zástupců.
b) Revizní skupinu tvoří tři zástupci řádných členů sdružení, které na dobu dvou let volí do této
funkce shromáždění starostů. Tento orgán je také odvolává.

§16 - Podepisování za sdružení
Osoby oprávněné k podepisování za sdružení se podepisují tak, že k názvu sdružení připojí svůj
vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

Pravidla hospodaření
§17 - Majetek sdružení
1) Majetek sdružení tvoří vstupní členské poplatky, roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy,
výnosy z akcií a aktivit sdružení a výnosy z účasti sdružení na činnosti podnikatelských a
nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.

2) Majetek sdružení je v podílovém spoluvlastnictví řádných členů sdružení. V případě obcí se výše
podílu odvozuje od počtu obyvatel, kteří jsou v obci k. 1.1. daného roku přihlášeni k trvalému
pobytu (dle statistické evidence obcí), v případě jiných právnických osob je výše podílu
stanovená Shromážděním zástupců - viz §18.
§18 - Vstupní členské poplatky a členské příspěvky
1) Vstupní členský poplatek všech řádných členů sdružení činí k datu platnosti těchto stanov
1.000,- Kč (slovy jedentisítíc korun českých), je splatný výhradně v penězích do třiceti
kalendářních dnů od vzniku členství ve sdružení na účet sdružení.
2) Minimální roční členské příspěvky obce-řádného člena sdružení činí k datu platnosti těchto
stanov 20,- Kč na jednoho obyvatele přihlášeného k trvalému pobytu a rok, jsou splatné
výhradně v penězích do třiceti kalendářních dnů od vzniku členství ve sdružení.
3) Ostatní právnické osoby platí roční příspěvky ve výši ¼ průměrných poplatků obcí. Změnu,
popřípadě stanovení individuálních poplatků určuje Shromáždění zástupců.
§19 - Správa finančních prostředků
a) Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn pouze předseda,
místopředsedové sdružení a předsedou jmenovitě pověřené osoby (např. účetní).
b) K bezhotovostnímu styku se stranami zřizuje sdružení běžný účet u peněžního ústavu
s podpisovým právem předsedy, místopředsedů a účetní. Za registraci podpisových práv a jejich
případné změny odpovídá předseda sdružení.
c) V souladu s předmětem své činnosti je sdružení oprávněno přijímat svým jménem finanční
prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich užití i v případě, jsou-li určeny na akce
nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. Pokud jde o
finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových
pravidlech apod.), vede o nich sdružení samostatný účet, k němuž zřizuje podpisové právo
pověřených osob.
§20 - Účetnictví
1) Sdružení je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvním účetním
obdobím je část roku ode dne zápisu sdružení do registru okresního úřadu místně příslušného
podle sídla sdružení do 31.12 t.r. , posledním účetním obdobím je část roku od 1.1. do data
výmazu sdružení z registru okresního úřadu.
2) Za účetnictví sdružení odpovídá předseda sdružení, který je oprávněn zadat jeho vedení na
náklady sdružení odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit
své odpovědnosti vůči sdružení.
3) Součástí účetnictví je též inventarizace majetku a závazků sdružení, účetní závěrka, mzdová
agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.
4) Při zániku sdružení v průběhu účetního období je předseda popř. jiný pověřený člen
Shromáždění zástupců odpovědný za provedení mimořádné účetní závěrky a mimořádné
inventarizace majetku a závazků sdružení.
§21 - Daňová agenda

1) Za agendu daně z příjmu sdružení a za případné další daňové agendy, související s činností
sdružení, odpovídá předseda sdružení. Ten také podepisuje veškerá daňová přiznání a daňové
písemnosti.
2) Zpracování přiznání k dani z příjmů (nebo jiných daňových agend) může předseda sdružení
zadat na náklady sdružení odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však
nezbavuje své odpovědnosti vůči sdružení.

Zrušení a zánik sdružení
§22 - Zrušení sdružení
1) Sdružení se zrušuje rozhodnutím Shromáždění zástupců, a to dnem uvedeným v usnesení nebo
dnem, kdy bylo toto usnesení přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací.
2) Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky sdružení přejít na právního
nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda sdružení žádost k okresnímu úřadu o výmaz
sdružení z registrace.
3) Při zrušení s likvidací vytvoří předseda nezbytné podmínky pro činnost likvidátora.
4) Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů sdružení a zbývající majetek
rozdělí mezi členy v poměru daném ustanovením o ročních příspěvcích jednotlivých členů a
zajistí výmaz sdružení z evidence příslušného finančního úřadu. O výsledku likvidace podá
likvidátor zprávu okresnímu úřadu.
5) Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži sdružení.
§23 - Zánik sdružení
Sdružení zaniká dnem výmazu z registrace okresního úřadu.

Změny stanov
§24 – Pravidla změn stanov
1) Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí Shromáždění zástupců.
2) Návrh na změnu nebo doplnění stanov může podat kterýkoliv řádný člen prostřednictvím svého
zástupce, a to výhradně písemnou formou na adresu sdružení.
3) Změny nebo doplnění stanov jsou prováděny pořadově číslovanými dodatky (s uvedením data
účinnosti), které tvoří nedílnou součást stanov. Za jejich evidenci a předání zástupcům členů
sdružení odpovídá předseda sdružení.
4) Po změně nebo doplnění stanov předá předseda nebo jím pověřený zástupce do patnácti
kalendářních dnů od schválení dodatku jedno jeho vyhotovení okresnímu úřadu a všem členům
sdružení.

Přechodná a závěrečná ustanovení
§25 – Přechodná ustanovení

Předseda, popřípadě jím pověřený zástupce zajistí předání jednoho vyhotovení stanov okresnímu úřadu
jako písemnost související s registrací sdružení.
§26 – Závěrečná ustanovení
1) Stanovy, které byly v tomto znění schváleny na ustavující schůzi sdružení zástupců zakládajících
členů nabývají platnosti dnem schválení, účinnosti dnem předání okresnímu úřadu.
2) Stanovy podepisují starostové členských obcí a zástupci ostatních právnických osob. Podpis bude
doplněn úředním razítkem všech právnických osob.

Datum schválení stanov: 26.4.2000
Podpisy a úřední razítka.

Zápis z ustavující členské schůze zájmového sdružení právnických osob
BRÁNA VYSOČINY konané dne 26.4.2000
Ustavující členská schůze
I.
Konstatuje, že Sdružení zástupců právnických osob tvořících výše uvedené zájmové sdružení je
schopen usnášení. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu.
II.
Zakládá podle Občanského zákoníku 40/64 Sb. ve znění pozdějších novel § 20f – 20j zájmové sdružení
právnických osob BRÁNA VYSOČINY (dále jen sdružení).
Úkolem sdružení je dbát o všestranný prospěch zájmového území na němž sídlí sdružené právnické
osoby, koordinovat síly za účelem rozvoje venkova, zejména zvýšené hustoty osídlení a zaměstnanosti
v daném území, podporovat řádné hospodaření v lesích, zemědělství a zlepšení ekologické stability
krajiny.
Seznam zakládajících členů sdružení
1) Obec Božejov, IČO: 247855, Božejov 111, 394 61 Božejov
2) Obec Leskovice, IČO: 248509, Leskovice 51, 394 14 Leskovice
3) Obec Moraveč, IČO. 248676, Moraveč 93, 393 01 Pelhřimov
4) Obec Nová Cerekev, IČO: 248720, Nová Cerekev 276
5) Obec Střítež u Božejova, IČO: 00511510, Střítež 39, 393 01 Pelhřimov
6) Obec Ústrašín, IČO: 00511269, Ústrašín 3, 393 01 Pelhřimov
7) VOD Nová Cerekev, IČO: 60066067, 394 15 Nová Cerekev
8) ZOD Božejov, IČO: 00111864, 394 61 Božejov
III.
Určuje, že jménem sdružení bude jednat jeho předseda, prví a druhý místopředseda.
Prvním předsedou sdružení volí:
Pana Milana Blažka, r.č. 560418/1671, bytem Částkovice 14, 393 01 Pelhřimov.
Jmenovaného sdružení výslovně zmocňuje k podání návrhu na zápis sdružení do registru vedeného u
Okresního úřadu v Pelhřimově.
1.místopředseda sdružení je Jan Kříž r.č. 491017/045, Božejov 13, 394 61 Božejov
2.místopředseda sdružení je Josef Zabloudil, r.č. 540217/2985, Moraveč 112, 393 01 Pelhřimov
IV.
Schvaluje stanovy sdružení, které tvoří součást tohoto zápisu.

