Stanovy
Vodárenského sdružení Bechyňsko
(VSB)
(úplné znění stanov z 15.10. 2007)

§1
Vodárenské sdružení Bechyňsko je zájmové sdružení právnických osob dle §20 f) a násl .
zákona č.509/91 Sb. občanského zákoníku. Časové trvání sdružení není omezeno.

§2
Odst.1

Název sdružení
Vodárenské sdružení Bechyňsko

Odst.2

Sídlo sdružení
Bechyně, Parkány 548

Odst.3
a)
b)

c)
d)

Odst.4

Předmět činnosti sdružení:
výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele,odvádění a čištění
odpadních vod v členských obcích sdružení
ostatní odborné činnosti související s činností uvedenou v odst. a), jako např. výstavba
nových vodohospodářských zařízení, opravy a údržba apod.
sdružení může činnosti uvedené v předchozích odstavcích a),b), zajišťovat vlastními
zaměstnanci nebo prostřednictvím jiných subjektů, které jsou k tomu oprávněny a mají
potřebnou způsobilost.
Vodárenské sdružení Bechyňsko z pozice vlastníka či nájemce vodohospodářských
zařízení ovlivňuje v souladu s obecně platnými předpisy tvorbu vodného a stočného.
Vodným a stočným se rozumí cena účtovaná koncovým uživatelům infrastrukturního
majetku Vodárenského sdružení Bechyňsko za odběr vody, odvádění a čištění
odpadních vod.
Stanoví cenu vody předané tj.cenu vody, která vstupuje do vodovodní sítě
jednotlivých subjektů zásobovaných přímo z vodárenské soustavy Bechyňsko.
Vodné je stanovováno na základě Dohody o stanovení jednotné ceny vodného
uzavřené mezi jednotlivými obcemi Vodárenského sdružení Bechyňsko.
Cenu stočného stanoví v souladu s individuálními požadavky jednotlivých členů
sdružení.
Cenu vody předané stanoví na základě Dohody o ceně vody předané (v dohodě budou
jmenovitě určeny subjekty, kterých se dohoda týká).
Vodárenské sdružení Bechyňsko může vyvíjet vedlejší podnikatelskou činnost v
oborech, které rozvíjejí hlavní předmět činnosti.

§3
Majetek sdružení:
Odst.1
a)
b)

Majetek sdružení je tvořen:
majetkem, který vznikl z jeho činnosti
majetkem převedeným z vlastnictví obcí
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Odst.2

Majetek VSB, který vznikl z jeho činnosti se rozděluje na tyto základní skupiny:
a)

vodovody - nově pořízený majetek :

b)

vodovody - technické zhodnocení:

c)

ostatní majetek

společný
oddělitelný
společný
oddělitelný

Ostatní majetek tvoří hmotný a nehmotný majetek, který je ve vlastnictví VSB a
funkčně a technicky neslouží přímo k zásobování vodou a k odvádění a čištění
odpadních vod.

Odst.3

Vlastnictví majetku sdružení vzniklého z jeho činnosti je podílové. Podíl člena
sdružení na společném a oddělitelném majetku na vodovodech a ostatním majetku
v daném roce se stanoví jako poměr množství odebrané vody tímto členem sdružení
(m3) k množství vody odebrané celým sdružením (m3) za předcházející rok.

Odst.4
a)
b)
c)

Majetek převedený z vlastnictví obcí se dělí na tyto základní skupiny:
společný majetek - vodovody
oddělitelný majetek - vodovody
oddělitelný majetek - kanalizace

a)
b)
c)

Obce sdružené ve VSB mohou svůj vodohospodářský majetek sdružení pronajmout.
Pronajatý majetek se rozděluje na tyto základní skupiny:
společný majetek - vodovody
oddělitelný majetek - vodovody
oddělitelný majetek - kanalizace

Odst.5

Odst.6

Vodárenské sdružení pronajatý majetek eviduje tak, aby bylo možné rozlišení
majetku na majetek společný,oddělitelný dle jednotlivých obcí. Eviduje
majetek tak, aby bylo zřejmé jaká jsou s ním spojena práva a povinnosti, zejména
finanční závazky a jaké jsou s ním při provozování spojeny náklady a jaké z něj
plynou výnosy.

Odst.7

Společný majetek –vodovody tvoří vodohospodářské stavby a související pozemky,
které jsou specifikovány ve Smlouvě o nájmu staveb a zařízení pro výrobu a dopravu
pitné vody evidované na MěÚ v Bechyni pod č. ev. 99/99-sml. jako společný majetek.
Dále majetek vzniklý z činnosti VSB, který technologicky a provozně souvisí s
majetkem uvedeným ve smlouvě č.99/99-sml. a nelze ho provozovat samostatně.
Tento majetek nelze v zásadě vydat.

Odst. 8

Oddělitelný majetek - vodovody je majetek, který svým funkčním a technickým
uspořádáním slouží k zásobování vodou pro jednotlivou obec a je technicky
oddělitelný od obdobného majetku sloužícího k zásobování vodou pro jiné obce tak,
aby v místě oddělení bylo technicky možné instalovat měřící zařízení pro zjištění
množství odebrané vody vč.součástí a příslušenství takového majetku (projektová a
jiná dokumentace).

Odst.9

Oddělitelný majetek - kanalizace je majetek, který slouží k odvádění a čištění
odpadních vod v jednotlivých obcích vč.součástí a příslušenství takového majetku
(projektová a jiná dokumentace).
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§4
Vznik a zánik členství
Odst.1

Členem vodárenského sdružení mohou být pouze samosprávné obce ve smyslu zákona
o obcích ztotožňující se s jeho stanovami.

Odst.2
a)
b)

Odst.3
a)
b)
c)

Členství ve sdružení vzniká:
při založení sdružení podpisem odpovědného zástupce obce na zakládající
listině sdružení
přistoupením do sdružení po jeho založení na základě kladného rozhodnutí
valné hromady
Členství ve sdružení zaniká:
zánikem sdružení
zánikem člena jako právnické osoby
výpovědí
Členství obce ve sdružení, které je ukončené výpovědí, zanikne nejdříve uplynutím
výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta je minimálně tříměsíční a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Výpovědní lhůta neskončí dříve než
posledním dnem v roce (tj. 31.12.), v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání
se členem, který podal výpověď.
Při zániku členství bez ohledu na důvod zániku členství, nevzniká členovi nárok na
vydání majetku, které do sdružení vnesl s výjimkou majetku v kategorii oddělitelný
majetek.(§3 odst.8 a 9 těchto stanov). Při zániku členství musí dojít k poměrnému
vyrovnání vzniklých nákladů na oddělitelný majetek na vodovodech. Při majetkovém
vypořádání mezi členem a sdružením se stanovuje aktuální časová hodnota majetkové
účasti člena.
Dotčený člen se zavazuje předmětný majetek převzít s veškerými právy a
povinnostmi, které jsou s tímto majetkem spojeny.

§5
Práva a povinnosti členů
Odst.1

Člen vodárenského sdružení má právo zúčastnit se všech zasedání valné hromady a
má aktivní a pasivní volební právo pro volbu orgánů sdružení.
Za členskou obec má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejím statutárním
orgánem či jiná fyzická osoba, která byla statutárním orgánem obce k tomuto účelu
pověřena.

Odst.2

Člen sdružení je povinen svým působením přispívat k naplňování předmětu činnosti a
cílů sdružení.

Odst.3

Člen má právo požadovat informace o činnosti sdružení, o finanční situaci, nahlížet do
jeho dokladů.

Odst.4

Člen má právo navrhnout svolání valné hromady.

Odst.5

Člen je povinen respektovat rozhodnutí sdružení, která byla právoplatně přijata.
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Odst.6

Člen má právo samostatně a na své náklady zřizovat veřejné vodovody a kanalizace.
Jsou-li spojeny se zařízením v majetku sdružení, musí člen vyhovět podmínkám
sdružení

Odst.7.

Člen sdružení má právo samostatně rozhodnout o typu provozovatelské smlouvy na
svůj příslušný oddělitelný majetek.

§6
Orgány sdružení jsou:
a)
b)
c)

valná hromada
jednatelé sdružení
ředitel

§7
Valná hromada
Odst.1

Valnou hromadu tvoří zástupci obcí pověření obecním zastupitelstvem.
Členové valné hromady Bechyně jmenuje
3 zástupce
Sudoměřice u Bechyně
1 zástupce
Hodětín
1 zástupce
Březnice u Bechyně
1 zástupce
Haškovcova Lhota
1 zástupce
Černýšovice
1 zástupce
Radětice
1 zástupce
Každý zástupce ve valné hromadě má 1 hlas.
Pokud vznikne nebo zanikne členství obce ve sdružení dle §4, odst.2 nebo 3, musí být
ustanoven nový počet členů valné hromady tak, aby měla každá členská obec
zastoupení ve valné hromadě, a aby žádná z členských obcí neměla nadpoloviční
většinu hlasů.

Odst.2

Valná hromada se schází nejméně jednou ročně v termínu nejdříve možném (výroční
valná hromada) , aby schválila roční účetní uzávěrku.Valná hromada se svolává
písemnou pozvánkou všem členům s určením data, hodiny, místa a programu jednání,
nejméně však 10 dnů předem. Mimo tento termín svolává ředitel valnou hromadu v
případech, kdy je třeba projednat záležitosti spadající do působnosti valné hromady a
nesnesou odkladu, nebo požádá-li o svolání valné hromady kterýkoli člen sdružení.

Odst.3

Způsob jednání a rozhodování valné hromady:
a)
b)
c)
d)

valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomno nejméně 5 členů valné hromady
podle listiny přítomných se zjistí počet přítomných členů a rozhodne o schopnosti
valné hromady jednat
usnesení valné hromady je přijato, pokud pro něj hlasuje min. 5 členů valné hromady
z výsledků hlasování valné hromady se pořizuje zápis

a)
b)
c)
d)

Do působnosti valné hromady patří:
změna stanov
volby a odvolání jednatelů
schválení roční účetní uzávěrky
rozhodnutí o případné transformaci sdružení (sloučení,rozdělení apod.)

Odst.4
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Odst.5

rozhodnutí o zániku sdružení
přijetí nových členů sdružení
rozhodování o koncepci investiční výstavby
jmenování a odvolávání ředitele sdružení
schválení Dohody o stanovení jednotné ceny vodného a Dohody o ceně vody předané
schválení vodného a stočného pro koncové odběratele
schválení ceny vody předané
stanovuje počet zaměstnanců včetně jejich pracovního zařazení
určení výše odměn členům orgánů sdružení
rozhodování o dalších otázkách souvisejících s činností sdružení, které si valná
hromada vyhradí
Členové valné hromady mají nárok na odměnu za svojí činnost.

§8
Jednatelé
Odst.1

Valná hromada volí 3 jednatele sdružení, kteří řídí činnost sdružení a zastupují
sdružení navenek.

Odst.2

Jednání a podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému
jménu sdružení připojí svůj podpis dva jednatelé společně.

Odst.3
a)
b)
c)
d)

Do působnosti jednatelů patří:
rozhodování o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny těmito
stanovami valné hromadě
dohlíží na činnost ředitele a stanovují mu mzdu
stanovují mzdu zaměstnancům
o své činnosti a rozhodnutích informují jednatelé valnou hromadu

§9
Ředitel
Odst.1

Ředitel je jmenován a odvoláván valnou hromadou sdružení. Valné hromadě odpovídá
za svoji činnost a o své činnosti podává veškeré informace a podklady.

Odst.2

Ředitel se řídí pokyny valné hromady a jednatelů, plní úkoly uložené valnou
hromadou a jednateli. Jedná jménem sdružení.

Odst.3

Ředitel zajišťuje vedení běžné činnosti VSB a vykonává zaměstnavatelská
práva.

Odst.4

Jednatelé sdružení uzavírají s ředitelem pracovní smlouvu, ve které je specifikována
pracovní náplň ředitele sdružení.
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§ 10
Zásady hospodaření sdružení
Odst.1

VSB je nezisková organizace (ve smyslu nerozdělování zisku), kdy zisk se
nerozděluje mezi členy VSB a slouží výlučně k naplnění předmětu činnosti VSB.

Odst.2

Sdružení zajistí vedení samostatného účetnictví a založení vlastního účtu.
Účetnictví povede zvlášť pro středisko vodovodů (společný a oddělitelný majetek na
vodovodech) a zvlášť pro střediska kanalizací v jednotlivých obcích (oddělitelný
majetek na kanalizacích v jednotlivých obcích). Hospodaření vč. vedení účetnictví
zajišťuje sdružení dle obecně platných předpisů.

Odst.3

Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Vyúčtování ročních výsledků
provede do tří měsíců po skončení kalendářního roku.

Odst.4

Vodárenské sdružení financuje svoji činnost z výnosu využití majetku sdružení,
pronajatého majetku, dotací a subvencí.

Odst.5

Výnosy plynoucí z činnosti sdružení vkládá sdružení do rozšíření nebo zkvalitnění
předmětu činnosti. Finanční a hmotné prostředky sdružení používá pouze k jeho
činnosti, k plnění úkolů a poslání sdružení, jak plyne z těchto stanov.

§ 11
Zánik sdružení
Odst.1
a)
b)
c)

Sdružení zaniká:
usnesením valné hromady o rozpuštění, rozdělení nebo sloučení s jinou právnickou
osobou
rozhodnutím příslušného orgánu podle právního předpisu
vložením majetku sdružení do obchodní společnosti

Odst.2

Při zániku sdružení se musí zajistit všechny právní a majetkové požadavky a kroky
zajišťující kontinuálně dodržení podmínek pro řádné následné zásobování
obyvatelstva vodou a následné odvádění odpadních vod. Zbylé majetkové hodnoty se
rozdělí mezi členy na základě dohody všech členů o naložení s předmětným majetkem
nebo dle podílů jak byl majetek vytvořen (§3,odst.7 těchto stanov).

Odst.3

Návrh na výmaz sdružení z registru podávají jednatelé sdružení.

§ 12
Platnost stanov
Odst.1

Stanovy vstupují v platnost usnesením valné hromady. V případě změn či doplňků
stanov nabývají tyto změny platnosti a účinnosti v den, kdy byly přijaty valnou
hromadou.

Odst.2

Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 15.10.2007
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