Stanovy Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka“
I. Názvy a sídla členů svazku
Dobrovolný svazek obcí „Lesy Policka“ tvoří tito členové:
1. Město Police nad Metují, IČO 272949, Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují,
2. Městys Machov, IČO 00272809, Machov 119,
3. Obec Česká Metuje, IČO 00272582, Česká Metuje 10,
4. Obec Suchý Důl, IČO 00653683, Suchý Důl čp. 145,
5. Obec Bukovice, IČO 00653675, Bukovice 78.
dále jen označováni též „obec“.

II. Název a sídlo svazku, předmět činnosti svazku
Název: Dobrovolný svazek obcí „Lesy Policka“ Sídlo: Bukovice 115 549 54 Police nad Metují
Předmět činnosti: spolupráce při činnostech souvisejících s hospodařením a správou lesních
majetků ve vlastnictví obcí. Zejména se jedná o spolupráci při vedení lesní
hospodářské evidence, získávání příspěvků z veřejných zdrojů, vymáhání škod
způsobených na lese či náhrad za omezení hospodaření v lese, získávání úvěrů,
pro dosažení lepšího zpeněžení surového dříví a jiných produktů či služeb při
společném odbytu sdružených dodávek, apod.

III. Orgány svazku, způsob jejich ustavování, působnost a způsob rozhodování
1. Valná hromada
je nejvyšším orgánem svazku a je tvořena starosty členských obcí svazku. Na jednání může starostu
zastoupit jím písemně pověřený člen obecního zastupitelstva příslušné obce. Každý člen valné
hromady má při hlasování jeden hlas.
Valná hromada :
- je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni členové,
- se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát za rok,
- rozhoduje prostou většinou přítomných členů, -rozhoduje o přijetí nového člena nebo o změně
stanov svazku, v tomto případě se vyžaduje souhlas všech členů valné hromady, -rozhoduje o
vyloučení člena svazku, v tomto případě se vyžaduje souhlas všech zbývajících členů,
-schvaluje rozpočet a závěrečný účet svazku se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
svazku za uplynulý kalendářní rok,
- volí a odvolává z řad členů valné hromady předsedu svazku, -volí a odvolává členy kontrolní
komise svazku; člena kontrolní komise lze odvolat zejména pro jeho nečinnost,
-rozhoduje o spolupráci svazku s jinými svazky obcí, jednotlivými obcemi a ostatními osobami,
rozhoduje o formách této spolupráce. - rozhoduje o pořízení a převodu majetku svazku.
-prostřednictvím členů valné hromady jednou ročně informuje zastupitelstva členských obcí o
činnosti svazku.

2. Předseda svazku :
- je volen na jeden rok a může být zvolen opakovaně,
- jedná jménem svazku ve všech záležitostech svazku a činí veškeré právní úkony,
- řídí a zodpovídá za činnost svazku, -svolává jednání valné hromady, připravuje program jednání a
zpravidla řídí jednání valné hromady,
- podepisuje svazek tak, že k názvu svazku nebo k razítku svazku připojí svůj podpis, - odpovídá za
včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok, -spravuje veškerou
potřebnou dokumentaci svazku, zodpovídá za vedení účetnictví svazku a
evidenci majetku svazku,
-k zabezpečení činnosti svazku může se souhlasem valné hromady smluvně najmout do funkce
výkonného ředitele svazku jinou osobu, která bude oprávněná zejména činit právní úkony za svazek
jako např. uzavírat smlouvy, dále spravovat dokumentaci svazku, vést evidenci majetku svazku,
apod.
3. Kontrolní komise :
. má tři členy a volí ze svého středu předsedu komise,
. kontroluje činnost svazku, správnost a úplnost hospodaření a nakládání s majetkem svazku,
. minimálně jednou ročně informuje valnou hromadu svazku o své činnosti,
. má právo zúčastnit se každého jednání valné hromady svazku s hlasem poradním,
. členové kontrolní komise nemohou být členy valné hromady,
. členové jsou voleni na jednoleté volební období.
IV. Zdroje příjmů svazku
Zdroje hospodaření svazku jsou tyto:
. dočasná finanční výpomoc, kterou složí na účet svazku každá zakládající obec do 15 dnů od
schválení této výpomoci příslušným orgánem členské obce. Tato výpomoc bude sloužit k pokrytí
nákladů svazku v období, kdy nebude k dispozici dostatečná výše finančních prostředků z vlastního
hospodaření svazku. Dočasná finanční výpomoc bude vrácena členským obcím na základě
rozhodnutí valné hromady svazku.
. výnosy z hospodaření s vloženým a pronajatým majetkem;
. dotace, půjčky, příspěvky, dary či úvěry od jiných subjektů.
.
V. Majetek svazku obcí
Svazek obcí hospodaří s majetkem, který vložila obec do hospodaření svazku obcí a s majetkem,
který si svazek pro svou činnost pronajal. Tento majetek zůstává ve vlastnictví obce.
Seznam majetku, který do hospodaření svazku obcí vkládají jednotlivé obce, tvoří nedílnou
přílohu těchto stanov. Seznam majetku, který si svazek prosvou činnost pronajal, je přílohou
příslušné nájemní smlouvy.
V případě přistoupení další obce do svazku se stane nedílnou součástí stanov další příloha, která
bude obsahovat seznam majetku přistupující obce, který vloží do hospodaření svazku tato přistupující
obec (v případě, že při vstupu vkládá majetek do hospodaření svazku).
Svazek obcí je oprávněn nakládat s vloženým a pronajatým majetkem v souvislosti se společným
hospodařením na lesním majetku všemi zákonnými způsoby .
Svazek obcí je oprávněn nakládat s příjmy z hospodaření s vloženým a pronajatým majetkem.
Svazek obcí hospodaří i s majetkem, který získal svou vlastní činností. Majetek získaný vlastní
činností je v podílovém vlastnictví členů svazku. Výše podílu se odvozuje od násobku výměry
pozemků vložených obcí do majetku svazku i majetku pronajatého členskou obcí do hospodaření
svazku a počtu měsíců délky členství jednotlivých obcí.

Záměr svazku prodat, směnit nebo darovat svůj majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako
výpůjčku, svazek zveřejní ve všech členských obcích nejméně 15 dnů před projednáním na valné
hromadě svazku vyvěšením na úřední desce příslušných obecních a městských úřadů, aby se k němu
mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

VI. Hospodaření svazku
Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný
kalendářní rok. Dále svazek sestavuje rozpočtový výhled.
Valná hromada DSO projedná do 31. 5. následujícího roku závěrečný účet svazku spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku. Rozpočet, závěrečný účet i zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření svazku musejí být nejméně 15 dnů před jejich projednáním na
valné hromadě svazku zveřejněny na úředních deskách všech členských obcí. Své připomínky mohou
občané uplatnit buď přímo na valné hromadě DSO, nebo prostřednictvím příslušného člena valné
hromady zastupujícího danou obec.
Svazek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Vedením účetnictví může
svazek pověřit za úplatu jinou osobu. Za vedení účetnictví odpovídá předseda svazku.
Svazek dá přezkoumat krajským úřadem nebo externím auditorem hospodaření svazku za
uplynulý kalendářní rok. Źádost o přezkoumání hospodaření podá předseda svazku nejdéle do
31. prosince příslušného roku.
Valná hromada může kdykoliv rozhodnout o převodu peněžních prostředků získaných
hospodářskou činností svazku do hlavní rozpočtové činnosti DSO a o následném transferu těchto
prostředků do rozpočtů členských obcí.
Vytvořený zisk po zdanění na základě roční účetní závěrky se rozdělí na část, která se
použije pro financování činnosti svazku v dalším období (případně na vytvoření rezerv) a na
část, která se rozdělí mezi členské obce na základě podílu každé členské obce na vytvořeném
zisku. K tomuto účelu vede svazek v účetnictví analytickou evidenci nákladů a výnosů
odděleně za každou členskou obec. Náklady a výnosy svazku, které nelze jednoznačně
přidělit do analytických účtů jednotlivých obcí, se rozúčtují do těchto analytik dle
následujícího kritéria: procentní podíl výměry lesů vložených do hospodaření svazku
jednotlivými členskými obcemi i výměry lesů pronajatých svazkem od členských obcí na
celkové výměře lesů svěřených svazku do užívání i lesů pronajatých svazkem od členských
obcí. O rozdělení zisku po zdanění na uvedené dvě části rozhoduje valná hromada svazku.
Pokud z hospodaření svazku vznikne ztráta, kterou nebude možno hradit z vytvořeného zisku
v minulých letech, uhradí ji členové svazku mimořádnou návratnou finanční výpomocí
(případně příspěvkem do hospodaření svazku) na základě rozhodnutí valné hromady svazku.

VII. Členství ve svazku obcí
Zakládajícím členům členství ve svazku vzniká podpisem smlouvy o založení dobrovolného
svazku obcí a stanov svazku po předcházejícím schválení v zastupitelstvech příslušných členských
obcí.
Obcím, které nejsou zakládajícími členy, vzniká členství ve svazku přistoupením ke svazku za
těchto podmínek:
- přistoupení ke svazku schválí příslušné zastupitelstvo přistupující obce, -přistoupení
schválí valná hromada svazku po předcházejícím projednání v zastupitelstvech všech
členských obcí,
-starosta přistupující obce podepíše dodatek smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanov
svazku,
Členství ve svazku obcí zaniká:
. vystoupením člena ze svazku,
. zánikem členské obce jako právnické osoby,
. zánikem svazku,
. vyloučením člena.
Vystoupením člena ze svazku končí členství k 31.12. příslušného roku na základě písemného
oznámení předsedovi svazku podaného nejdéle do 30.6. příslušného roku, po předcházejícím
schválení zastupitelstva vystupující obce.
Majetkové vypořádání se členem, který vystoupil nebo byl vyloučen ze svazku, musí být
provedeno do 30 dnů od schválení zprávy auditora o hospodaření svazku za kalendářní rok, ve
kterém člen vystoupil ze svazku. Způsob vypořádání (podíl) vystupujícího nebo vyloučeného člena
bude určen na prvním následujícím zasedání řádné valné hromady svazku
V případě zániku členství zánikem svazku řídí majetkové vypořádání likvidátor jmenovaný
valnou hromadou svazku nebo následnická osoba.
Zánik členství ve svazku obcí vyloučením člena schvaluje valná hromada svazku obcí po
předchozím projednání v zastupitelstvech ostatních členských obcí. Člen může být vyloučen jen
mimořádně jestliže se člen minimálně jeden rok neúčastní činnosti svazku obcí nebo jedná v rozporu
s předmětem činnosti svazku.
VIII. Práva a povinnosti členů svazku obcí
Člen svazku má právo:
- účastnit se činnosti svazku a podílet se na jeho řízení a rozhodování,
- podílet se na majetkovém prospěchu svazku dle stanov svazku,
- nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku svazku. Člen svazku je povinen:
- aktivně se podílet na činnosti svazku,
- dodržovat stanovy svazku. Občané členských obcí jsou oprávněni v souladu s § 52 zákona
č.128/2000 Sb.:
- účastnit se zasedání orgánu svazku a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
- podávat orgánu svazku písemné návrhy.

IX. Kontrola
Vnitřní kontrola svazku je umožněna:
- pravomocemi valné hromady,
- existencí kontrolní komise. Vnější kontrola je umožněna:
- právem občanů členských obcí dle § 52 zákona 128/2000 Sb.,
- účastí zastupitelů členských obcí v kontrolní komisi,
- právem zastupitelstva každé členské obce a města vyjadřovat se k činnosti svazku.

X. Zrušení a zánik svazku
Svazek se zrušuje dohodou členů svazku na valné hromadě po předchozím schválení v
zastupitelstvech členských obcí.
Svazek zaniká výmazem z registrace.
Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. O rozdělení
likvidačního zůstatku rozhodne valná hromada svazku v souladu se stanovami na základě návrhu
likvidátora.
XI. Závěrečná ustanovení
O změnách stanov rozhoduje valná hromada svazku. Změny lze do stanov zapsat pouze po
předchozím schválení zastupitelstvy členských obcí.
Tyto stanovy jsou vyhotoveny v pěti výtiscích, přičemž po jednom výtisku obdrží každá ze tří
zakládajících obcí, jeden výtisk je určen pro archiv svazku obcí a jeden výtisk je určen Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje.

