
 

 Odbor životního prostředí 4.4. 

 

 

 Pro jednání zastupitelstva města dne 11. září 2019 

 Zpracoval: Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí 

 Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

Změna stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy  

 
Dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Svitavy (dále jen „svazek“) sdružuje město 

Svitavy a obce Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov a Vendolí. Zástupcem města Svitavy           

ve svazku je starosta města, Mgr. David Šimek.  

Stávající stanovy svazku jsou platné od 5.10.2018. Od poslední změny stanov nabyla v loňském 

roce obec Vendolí novou část vodovodního řadu v délce 139 m a v letošním roce obec Koclířov 

zbudovala nový vodovodní řad v délce 1.060 m. Vklad tohoto vodohospodářského majetku do 

hospodaření svazku je jedinou změnou připravených stanov. 

V návaznosti na výše uvedené je zastupitelstvu města předkládán návrh na schválení změny 

stanov. Navržené změny stanov jsou uvedeny tučně kurzívou (viz nové odrážky v přílohách č. 4 a 5). 

Účinnost nových stanov může být nejdříve den, kdy za dodržení následujícího postupu schválí 

stanovy členská schůze svazku:  

- obec Koclířov a Vendolí schválí vklad majetku vodovodů do hospodaření svazku, k čemuž již došlo 

- jednotlivé členské obce schválí změnu stanov 

- po projednání zastupitelstvy všech členských obcí členská schůze schválí změnu stanov a přijetí 

vkladu. 

 
Příloha: 

- návrh změny stanov  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města  

1. schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy dle 

předloženého návrhu 

2. pověřuje svého zástupce v dobrovolném svazku obcí, aby pro tuto změnu na členské 

schůzi hlasoval 

       Z: vedoucí odboru životního prostředí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 

Návrh - STANOVY  

ve znění účinném ke dni …………….  
(mění se přílohy č. 4 a 5) 

 

I. Zakládající členové dobrovolného svazku obcí 

 

Město Svitavy, IČ: 00277444, se sídlem T.G. Masaryka 35, PSČ 568 11 Svitavy, obec 

Javorník, IČ: 00579556, se sídlem Javorník 26, PSČ 568 02 Javorník, obec Kamenná Horka, 

IČ: 00276812, se sídlem Kamenná Horka, PSČ 568 02 Kamenná Horka, obec Karle, IČ: 

00579564, se sídlem Karle 4, PSČ 569 58 Karle, obec Koclířov, IČ: 00276839, se sídlem 

Koclířov 123, PSČ 569 11 Koclířov a obec Vendolí, IČ: 00277541, se sídlem Vendolí 103, 

PSČ 569 14 Vendolí vytvořily na základě svého rozhodnutí dobrovolný svazek obcí (dále též 

jako „svazek“) ve smyslu § 49 zákona o obcích. 

 

II. Vznik svazku a doba jeho trvání 

 

Svazek je založen na dobu neurčitou. 

 

III. Název a sídlo svazku 

 

1. Svazek nese tento název: Skupinový vodovod Svitavy. 

2. Sídlo svazku je: T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy.  

 

IV. Předmět činnosti svazku 

 

1. Svazek jako právnická osoba byl založen za účelem zajištění zásobování vodou a zavádění, 

rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, tj. za účelem správy, údržby, ekonomického 

provozu, obnovy a rozvoje vodovodu. Svazek samotné provozování vodovodu neprovádí, 

ale tuto činnost objednává u oprávněné organizace, tj. u organizace, která dle příslušných 

právních předpisů má povolení k provozování vodovodů. 

2. Účelem svazku je též zajistit, aby bylo ve všech členských obcích v každém kalendářním 

roce stanoveno vodné ve shodné výši. 

3. Svazek je oprávněn vykonávat i podnikatelskou činnost, a to na základě příslušného 

živnostenského oprávnění či jiných veřejnoprávních povolení. 

 

V. Vznik a zánik členství 

 

1. Členy svazku jsou všichni zakládající členové, kteří jsou uvedeni v článku I. těchto stanov. 

2. Členem svazku se může na základě podané členské přihlášky stát každá obec, jež vlastní 

vodovod, pokud je tento vodovod napojen na skupinový vodovod. Členství obce ve svazku 

vzniká až v okamžiku, v němž členská schůze rozhodne o přijetí obce (zájemce o členství) 

za člena svazku. Nový člen svazku je povinen zaplatit členskou schůzí stanovený vstupní 

poplatek ve lhůtě stanovené členskou schůzí. 

3. Člen svazku může ze svazku vystoupit na základě písemné žádosti, ale až poté, co členská 

schůze jeho vystoupení ze svazku odsouhlasí a jen je-li to technicky možné. Členství 

vystupujícího člena končí k 31.12. daného kalendářního roku, pokud členská schůze jeho 

vystoupení odsouhlasila nejpozději do 30.6. daného kalendářního roku. Pakliže členská 

schůze vystoupení odsouhlasí po 30.6. daného kalendářního roku, pak členství 



vystupujícího člena končí až k 31.12. následujícího kalendářního roku. Člen svazku 

nemůže jednostranně ze svazku vystoupit, pokud by tímto jeho vystoupením došlo 

k omezení zájmů nebo práv ostatních členů svazku.  

4. Majetkový podíl toho člena svazku, jehož členství ve svazku zaniklo, bude představován: 

a) podílem z majetku svazku, a to výtlačným nebo zásobovacím řadem vedoucím z obce 

na hranice katastru obce (člena, jehož členství ve svazku zaniklo) a tento majetkový 

podíl bude vypořádán tak, že členovi, jehož členství ve svazku zaniklo, bude tento 

majetkový podíl fyzicky vydán, pokud tím nebude znemožněna dodávka vody jinému 

členovi svazku; 

b) vkladem, který daný člen vložil do majetku svazku podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn. 

5. Členství ve svazku zaniká též zánikem svazku jako právnické osoby. 

6. Člen může být ze svazku vyloučen v případě, kdy 

- opakovaně nebo hrubým způsobem poruší tyto stanovy nebo právní předpisy, 

- poškodí dobré jméno svazku či jeho zájmy nebo 

- je po dobu delší než 30 dní v prodlení s placením ročního členského příspěvku, pokud 

byla povinnost k placení členského příspěvku uložena členskou schůzí. 

 O vyloučení člena ze svazku rozhoduje členská schůze. Členství ve svazku zaniká 

vyloučenému členovi v okamžiku, kdy členská schůze o jeho vyloučení rozhodla. 

7. Skupinovým vodovodem se pro účely těchto stanov rozumí provozně samostatný soubor 

staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména 

stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravy a shromažďování, 

které jsou ve vlastnictví svazku nebo jednotlivých jeho členů. 

 

VI. Práva a povinnosti členů 

 

1. Členové svazku mají tato práva: 

- podílet se na řízení svazku prostřednictvím členské schůze a účastnit se na členské 

schůzi 

- na členské schůzi hlasovat, uplatňovat návrhy, žádat vysvětlení 

- obracet se svými stížnostmi a podněty na jednatele svazku 

- nominovat svého zástupce na funkci jednatele svazku 

- podílet se na zisku docíleném činností svazku 

- podílet se na likvidačním zůstatku. 

2. Členové svazku mají tyto povinnosti: 

- svojí činností aktivně pomáhat rozvoji, efektivnosti a prosperitě svazku 

- řídit se usneseními členské schůze 

- dodržovat stanovy svazku 

- nevyvíjet žádnou činnost jsoucí v rozporu se zájmy svazku. 

 

VII. Orgány svazku 

 

A) Svazek má následující orgány : 

- členskou schůzi 

- jednatele svazku. 

 

B) Členská schůze: 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem svazku a skládá se ze všech členů svazku, kteří jsou 

přítomni na členské schůzi. Každý člen svazku deleguje pro účast na členské schůzi svého 

zástupce; pokud tímto zástupcem nebude buď starosta nebo místostarosta, musí se takový 



zástupce prokázat písemným pověřením nebo plnou mocí udělenou členem svazku 

takovému zástupci. 

2. Členskou schůzi svolává jednatel svazku nejméně čtyřikrát do roka. 

3. Mimořádnou členskou schůzi je jednatel svazku povinen svolat, jestliže se na tom usnesla 

předchozí členská schůze, anebo o její svolání požádají člen nebo členové disponující pro 

účely hlasování na členské schůzi alespoň počtem 3 hlasů. 

4. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, která musí být odeslána členům nejméně 

10 dnů předem s uvedením programu schůze, termínu a místa konání. Tato pozvánka se 

doručuje na adresu sdělenou členem pro účely doručování. 

5. Delegovaní zástupci členů se zapisují do prezenční listiny, a to při svém příchodu na místo 

konání členské schůze. 

6. Členové na jednání členské schůze mají pro účely hlasování na členské schůzi tyto počty 

hlasů: 

- město Svitavy 6 

- obec Javorník 1 

- obec Kamenná Horka 1 

- obec Karle 1 

- obec Koclířov 1 

- obec Vendolí 1 

 Každý nově přijatý člen bude mít pro hlasování na členské schůzi jeden hlas. Za každého 

jednoho nově přijatého člena do svazku se zvyšuje počet hlasů města Svitavy pro účely 

hlasování na členské schůzi o jeden. 

7. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud se jí účastní alespoň dvě třetiny členů a 

pokud jsou současně na členské schůzi přítomni členové, kteří v součtu disponují 

nadpoloviční většinou všech hlasů určených pro účely hlasování na členské schůzi.  

8. Usnesení členské schůze je přijato, pokud pro jeho přijetí byla získána nadpoloviční 

většina hlasů počítaná z počtu hlasů přítomných na členské schůzi, není-li v těchto 

stanovách uvedeno jinak. 

9. V případě, kdy členská schůze rozhoduje dle bodu 13. písm. b), c) a d) tohoto článku, 

vyžaduje se k přijetí usnesení dvou třetin hlasů všech členů. 

10. V případě, že členská schůze není schopna se usnášet, je jednatel svazku povinen svolat 

náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 30-ti dnů ode dne, v němž se 

měla konat členská schůze, a to s nezměněným programem jednání. Tato náhradní členská 

schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů i počet přítomných 

hlasů. 

11. Jednání členské schůze zpravidla řídí jednatel svazku. Každá členská schůze volí 

zapisovatele a ověřovatele. 

12. Na členské schůze se hlasuje aklamací. 

13. Členská schůze rozhoduje zejména: 

a) o nakládání s majetkem svazku, např. uděluje souhlas jednateli svazku k učinění 

právních jednání, jejichž finanční vyjádření přesahuje 500 000,- Kč bez DPH 

b) o přijetí obce za nového člena svazku 

c) o změnách stanov 

d) o zrušení svazku s likvidací nebo bez likvidace a o jmenování či odvolání likvidátora 

e) o jmenování a odvolání jednatele svazku 

f) o výši ceny vodného v obvodu působnosti svazku 

g) o použití plateb vybraných od provozovatele skupinového vodovodu 

h) o výběru provozovatele, který bude majetek svazku provozovat 

i) o rozdělení zisku nebo o tom, že zisk zůstane nerozdělen 

j) o úhradě ztráty svazku 



k) o schválení účetní závěrky svazku sestavené k rozvahovému dni a podkladů s ní 

souvisejících, schválení závěrečného účtu a rozpočtu na další období. 

14. Členská schůze dále projednává a schvaluje výkaz hospodaření s majetkem svazku a 

s majetkem spravovaným svazkem předložený provozovatelem skupinového vodovodu.  

15. Na členské schůzi se realizuje právo členů na kontrolu činnosti svazku.  

16. Do působnosti členské schůze patří i další záležitosti, které jsou v těchto stanovách 

vyhrazeny pro rozhodování členské schůze. Členská schůze si může vyhradit rozhodování i 

v dalších otázkách a věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů svazku. 

17. O konání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající schůze, 

ověřovatel a zapisovatel. Zápis musí být vyhotoven a zaslán všem členům svazku 

nejpozději do 30 dnů ode dne konání členské schůze. 

 

C) Jednatel svazku: 

1. Jednatel svazku je statutárním i výkonným orgánem svazku. Zastupuje svazek navenek a 

plní úkoly uložené mu členskou schůzí. 

2. Jednateli svazku přísluší zejména: 

- naplňovat usnesení členské schůze 

- předkládat členské schůzi zprávy o činnosti svazku 

- navrhovat doplnění a změnu stanov 

- zabezpečovat funkce svazku ve všech otázkách, které nejsou vyhrazeny k rozhodování 

členské schůze 

- vykonávat činnost, která je nutná ke splnění úkolů vyplývajících z obecně závazných 

předpisů 

- kontrolovat činnost organizace (provozovatele) zajišťující provoz vodovodů v obvodu 

působnosti svazku. 

3. K právnímu jednání, jehož finanční vyjádření přesahuje 500 000,- Kč bez DPH, si jednatel 

vyžádá souhlas členské schůze svazku.  

 

VIII. Jednání a podepisování jménem svazku 

 

1. Jednatel svazku jedná jménem svazku samostatně, a to v rámci svých pravomocí. 

2. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí jednatel 

svazku svůj podpis. 

 

IX. Hospodaření svazku 

 

1. Hospodářským rokem je kalendářní rok. 

2. Úkolem svazku je zajištění samofinancování. 

3. Finanční hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

4. Podíl na zisku připadající na konkrétního člena svazku (členskou obec) je ve vztahu 

k zisku určenému k rozdělení ve stejném poměru, v jakém jsou provozovatelem 

skupinového vodovodu fakturované množství vody odebrané v členské obci za ten 

kalendářní rok, za který se zisk rozděluje, a celkové provozovatelem skupinového 

vodovodu fakturované množství vody odebrané všemi členy svazku za ten kalendářní rok, 

za který se zisk rozděluje; při určování výše uvedeného podílu se fakturované částky za 

množství odebrané vody zaokrouhlují na jedno desetinné místo. 

5. Podíl na ztrátě připadající na konkrétního člena svazku (členskou obec) se stanoví stejným 

způsobem jako podíl na zisku (viz. předchozí bod). 

 



X. Majetek svazku a zdroje příjmů 

 

1. Majetkem svazku je společná část skupinového vodovodu, přičemž tato je definována 

v tzv. inventuře, která je přílohou těchto stanov. 

2. Za účelem zajištění zásobování vodou bude svazek obhospodařovat i majetek členů 

svazku, který jednotliví členové vloží do hospodaření svazku. Tento vložený majetek 

zůstává ve vlastnictví člena - obce, a to v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn. Svazek není 

oprávněn s tímto vloženým majetkem jakkoliv disponovat. Majetková práva k vloženému 

majetku člena jsou vyhrazena obecnímu zastupitelstvu člena. 

3. Jednotliví členové vložili na základě usnesení svých zastupitelstev do hospodaření svazku 

majetek specifikovaný pro konkrétního člena v příloze č. 1 - 5 těchto stanov.  

4. Svazek je povinen s vloženým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, je povinen o 

tento majetek pečovat, zajišťovat jeho běžnou údržbu a drobné opravy. O investicích do 

majetku bude rozhodnuto na základě usnesení členské schůze. 

5. Zdrojem příjmů svazku jsou příjmy z plateb hrazených provozovatelem, získané dotace, 

příspěvky a dary, úroky z vkladů, příjmy z cenných papírů a z podílových listů. Příjmem 

svazku mohou být i členské příspěvky nebo jiné příspěvky, budou-li členskou schůzí 

schváleny. 

 

XI. Kontrola svazku 

 

Kontrola činnosti svazku obcí se uskutečňuje prostřednictvím členské schůze. 

 

XII. Zánik svazku 

 

1. O zrušení svazku rozhoduje členská schůze, přičemž v rozhodnutí o zrušení svazku se určí 

datum, ke kterému se svazek zrušuje. 

2. Případný likvidační zůstatek bude mezi členy svazku rozdělen poměrně podle počtu 

obyvatel jednotlivých členů zásobených ze skupinového vodovodu. 

3. K zániku svazku dochází dnem jeho výmazu z příslušného registru. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

Stane-li se některé ustanovení neplatné v souvislosti se změnou právních předpisů, není tím 

dotčena platnost ostatních ustanovení stanov. Členská schůze je povinna změnit nebo doplnit 

stanovy na svém nejbližším zasedání. 

 



Příloha č. 1 ke stanovám  

Skupinového vodovodu Svitavy účinným od ……………. 

 

 

 

Vkládající člen: 

obec Javorník, IČ: 00579556, se sídlem Javorník 26, PSČ 568 02 Javorník,  

 

Vklad člena vložený v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn: 

 

- ř. 1, inv.č. 29  vodojem Javorník 200m3 

- ř. 3, inv.č. 31  ČS Javorník 

- ř. 5, inv.č. 32  kabel přívodní – NN – VDJ Javorník 

- ř. 6, inv.č. 32  vod. řad Javorník litina PVC 90-225 

- ř. 7, inv.č. 33  vod. přeložka Javorník 

- ř. 8, inv.č. 33  zařízení k hygienickému zabezpečení  - chlorátor 

- ř. 9, inv.č. 34  vod. přípojka – větev 2 - U Jelena 

- inv.č. 41  vodovodní řad SO 03 p.p.č. 259/21 

 

 

 

 

Za obec Javorník: 

- Bc. Josef Juřík, starosta …………………….. 

 

 

 

 

Jednatel svazku ing. Marek Antoš                                                            …………………….. 

 



Příloha č. 2 ke stanovám  

Skupinového vodovodu Svitavy účinným od ……………. 

 

 

 

Vkládající člen: 

obec Kamenná Horka, IČ: 00276812, se sídlem Kamenná Horka, PSČ 568 02 Kamenná 

Horka 

 

Vklad člena vložený v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn: 

 

- str. 2, ř. 11           vodovodní řad 1-1 

- str. 2, ř. 14  ovládací kabel 

- str. 2, ř. 15  vodovodní řad 1-5 

- str. 2, ř. 16  podzemní vodojem 

- str. 2, ř. 18  odpad z vodojemu 

- str. 2, ř. 19  elektrická přípojka 

- str. 2, ř. 20  výtlačný řad  

- str. 3, ř. 01  vodovod k vysílači 

- str. 3, ř. 02  vodovodní řad 1-2 

- str. 3, ř. 03  vodovodní řad 2-1 

- str. 3, ř. 04  podzemní vodojem 

- str. 3, ř. 05  příjezdová komunikace 

- str. 3, ř. 06  odpad z vodojemu 

- str. 3, ř. 07  řad 3-2, 3-3 

- str. 3, ř. 08  ovládací kabel  

- str. 3, ř. 09  prodloužení k vodovodnímu řadu 

- inv.č. 228  vodovodní řad ke stavebním parcelám 

 

 

 

 

Za obec Kamenná Horka: 

- Lucie Podborská, starostka …………………….. 

 

 

 

 

Jednatel svazku ing. Marek Antoš                                                            …………………….. 

 



Příloha č. 3 ke stanovám  

Skupinového vodovodu Svitavy účinným od ………………. 

 

 

 

Vkládající člen: 

obec Karle, IČ: 00579564, se sídlem Karle 4, PSČ 569 58 Karle 

 

Vklad člena vložený v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn: 

 

- inv.č. 14  hlavní vodovodní řad 

- inv.č. 85  vodovodní řad – převod z Vendolí 

- inv.č. 94  nový vodovod 2006-2007 

- inv.č. 95  vodovod 3RD OK 

 

 

 

 

Za obec Karle: 

- Pavel Pavliš, starosta …………………….. 

 

 

 

 

Jednatel svazku Ing. Marek Antoš                                                            …………………….. 



 

Příloha č. 4 ke stanovám  

Skupinového vodovodu Svitavy účinným od ………….. 

 

 

 

Vkládající člen: 

obec Koclířov, IČ: 00276839, se sídlem Koclířov 123, PSČ 569 11 Koclířov  

 

Vklad člena vložený v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn: 

 

- ev.č. Př-013 vodovod 

- ev.č. Př-014 vodovodní přípojka - dolní konec obce 

- ev.č. Př-015 vodovodní přípojka - Spáleniště x jídelna 

- ev.č. Př-321 vodovod - správa Vodárenská Svitavy 

- ev.č. 325 zařízení pro pitnou vodu (chlorátor) 

- ev.č. 16 vodovod 5-TI 

- inv.č. 949  vodovodní řad PS 110 (2019 - 1060 m) 

 

 

 

 

Za obec Koclířov: 

- Jiří Tesař, starosta    …………………….. 

 

 

 

 

Jednatel svazku Ing. Marek Antoš                                          …………………….. 

 

 

 



 

Příloha č. 5 ke stanovám  

Skupinového vodovodu Svitavy účinným od ………… 

 

 

 

Vkládající člen: 

obec Vendolí, IČ: 00277541, se sídlem Vendolí 103, PSČ 569 14 Vendolí 

 

Vklad člena vložený v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn: 

 

- inv.č. 18004  čerpací stanice 1 Vendolí 

- inv.č. 12013  vodojem II. C 100 

- inv.č. 12015  odpad z vodojemu B a C 

- inv.č. 12016  výtlačný řad B Vendolí - 1.300m 

- inv.č. 12017  vodovodní síť 100 - 4.912m 

- inv.č. 12018  vodovodní síť - 1.234m 

- inv.č. 12019  vodovodní síť 80/100 - 948m 

- inv.č. 12020  vodovodní síť 100 - 3.460m 

- inv.č. 12022  vodovodní síť 110 - 1.418m 

- inv.č. 12024  vodovodní přípojka 6/4“ – 27m 

- inv.č. 12025  vodovodní přípojka 6BJ č.p. 296 – 66m 

- inv.č. 12075  vodovod 90mm 3 bytové domy + 18 přípojek – 261m 

- inv.č. 14001  chlorovací zařízení na VDJ „B“ Velička 

- inv.č. 2016023/1 vodovod k 5 RD - horní konec obce 

- inv.č. 170014 vodovodní řad pro p.č. 4184-RD za dolní točnou 

- inv.č. 1900012 vodovodní řad na horním konci obce (čp. 336-372) 

 

 

 

 

 

Za obec Vendolí: 

- Vladimír Buchta, starosta …………………….. 

 

 

 

 

Jednatel svazku Ing. Marek Antoš                                                       …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


