Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností
Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území
správního obvodu

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
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1 Obecné informace o území správního obvodu ORP
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Název ORP

Žďár nad Sázavou

Kraj

Vysočina

Rozloha ORP

464 km2

Počet obyvatel ORP

43 552

Počet obcí s pověřeným úřadem

1

Obce s pověřeným úřadem

Žďár nad Sázavou

Počet obcí

Názvy obcí

48
Rosička
Nové Dvory

Karlov
Kněževes

Polnička
Radostín

Cikháj

Kotlasy

Radostín nad Oslavou

Račín

Krásněves

Rudolec

Sazomín

Kyjov

Sázava

Vysoké

Lhotka

Sirákov

Žďár nad Sázavou

Malá Losenice

Sklené

Bohdalec

Matějov

Světnov

Bohdalov

Nížkov

Svratka

Březí nad Oslavou

Nové Veselí

Škrdlovice

Budeč

Obyčtov

Újezd

Hamry nad Sázavou

Ostrov nad Oslavou

Vatín

Herálec

Pavlov

Velká Losenice

Hodíškov

Počítky

Vepřová

Chlumětín

Poděšín

Vojnův Městec

Jámy

Pokojov

Znětínek

94 osob/km2

Hustota zalidnění
Počet dobrovolných svazků obcí
Název a typ dobrovolného
svazku obcí

13
Dobrovolný svazek obcí – Svazek obcí pod
Peperkem
Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek
obcí

Polyfunkční
Polyfunkční
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Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Monotematický

Svaz vodovodů Bohdalov

Monotematický

Svazek obcí POOSLAVÍ

Polyfunkční

Svazek obcí STRŽ

Polyfunkční

Svazek obcí Přibyslavska

Polyfunkční

Svazek obecních lesů Přibyslav

Monotematický

Mikroregion Novoměstsko

Polyfunkční

Mikroregion Polensko

Polyfunkční

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
Polyfunkční
Dobrovolný svazek obcí pro plynofikaci oblasti
Bobrová
V LIKVIDACI
Zelená cesta

Monotematický

České dědictví UNESCO

Polyfunkční
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2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území
Ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou působí 13 dobrovolných svazků obcí (Dobrovolný svazek
obcí – Svazek obcí pod Peperkem, Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí, Svaz vodovodů a
kanalizací Žďársko, Svaz vodovodů Bohdalov, Svazek obcí POOSLAVÍ, Svazek obcí STRŽ, Svazek obcí
Přibyslavska, Svazek obecních lesů Přibyslav, Mikroregion Novoměstsko, Mikroregion Polensko, Sdružení
obcí mikroregionu Hlinecko, Dobrovolný svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bobrová – v likvidaci, Zelená
cesta, České dědivtví UNESCO), přičemž v těchto svazcích je sdruženo 45 obcí ze všech 48 obcí
spadajících do správního obvodu ORP.

DSO působící v území ORP
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Obce v území ORP zapojené do DSO
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Polyfunkční a monotematické DSO*

*

Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu,
která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního
využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování
kanalizace apod.)
Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho
subjektu tak není časově omezena.
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2.1

Obecné informace

V dané oblasti je poměrně výrazný jen jeden DSO, a to Dobrovolný svazek obcí Pooslaví:
Všechny členské obce spadají do správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou a právě i proto má značný vliv
na dění v tomto regionu. Vzhledem k tomu, že je tento svazek činný a má snahu rozvíjet spolupráci
s dalšími obcemi (je zapojen do projektu „Havlíčkův kraj“) je vhodným kandidátem pro prohlubování
meziobecní spolupráce v rámci DSO Žďár nad Sázavou.

2.2

Organizační struktura

V rámci svazků obcí v území správního obvodu Žďár nad Sázavou převažuje organizační struktura
zahrnující nejvyšší orgán složený ze zástupců všech členů, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný orgán,
který zastupuje svazek navenek a jeho zástupci a kolektivní kontrolní orgán.
Nejvyšší orgán = Každý člen má zpravidla při rozhodování tohoto orgánu jeden hlas. Výjimku zde tvoří
např. Svaz vodovodů Bohdalov, kde se počet hlasů odvíjí od počtu obyvatel. Nejvyšší orgán rozhoduje o
zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a samozřejmě
volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Na jeho rozhodnutí je samozřejmě také vázáno
disponování s celistvostí svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či zrušení svazku. Dále
je nejvyšší orgán potvrzovatelem roční účetní závěrky a samozřejmě také schvaluje pravidelné roční
rozpočty.
Výkonný orgán = Volený zpravidla kolektivní orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými
zasedáními nejvyššího orgánu. V jeho čele zpravidla stojí zvolený jedinec, který má právo zastupovat
svazek navenek a zavazovat jej při jednání se třetími osobami. Buď výkonný orgán, nebo jeho čelní
představitel předkládá nejvyššímu orgánu ke schválení účetní závěrku a návrh rozpočtu.
Orgán, který zastupuje svazek = Tento (zpravidla) jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími
osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích a zpravidla také
odpovídá za řádné vedení účetnictví a daňovou agendu. Tento orgán má k sobě většinou svého
zástupce.
Kontrolní orgán = Kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku dohlíží především na hospodaření
svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy.
Zajímavostí je struktura Sdružení obcí mikroregionu Hlinecka, který mj. disponuje ve své podstatě třemi
individuálními orgány. Ve smyslu předsedy výboru, k němu je samozřejmostí místopředseda, jednatel
výboru – myšleno zjevně jako druhý místopředseda, neboť zastupuje předsedu a místopředsedu v jejich
nepřítomnosti a konečně tu mají i hospodáře, který má na starost společně s revizní komisí hospodaření
svazku. Toto je velmi neobvyklá a dosti komplikovaná struktura.
Naopak v Mikroregionu Novoměstsko tu alespoň jeden orgán postrádají, a to nějaký orgán kontrolní.
U Svazku obcí Přibyslavska a Svazku obecních lesů Přibyslav se můžeme také setkat s administrativněorganizačním pracovníkem, který sice nenese statut orgánu, ale zřízení této funkce lze doporučit i
ostatním svazkům.
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2.3

Financování dobrovolných svazků obcí

Dobrovolné svazky obcí jsou většinou financovány ze vstupních vkladů přistupujících, resp. zakládajících
členů, následně pak z pravidelných ročních členských příspěvků a dále z úvěrů a jiné finanční výpomoci,
výnosy z pronájmu majetku, zisk z hospodářské činnosti svazku. Velmi důležitým zdrojem financování, na
který se především DSO zaměřují, jsou různé dotační programy.
Základním kritériem pro stanovení výše pravidelného finančního příspěvku je počet trvale usídlených
obyvatel členských obcí k určenému datu (většinou 1. leden roku, za který se příspěvek platí). O
konkrétní výši příspěvku a vstupního vkladu rozhoduje zpravidla nejvyšší orgán svazku v závislosti na
plánovaném hospodaření svazku (ačkoli v několika DSO je částka stanovena pevně ve stanovách).
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3 Analýza jednotlivých DSO působících v území
3.1

Dobrovolný svazek obcí – Svazek obcí pod Peperkem
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Název DSO

Svazek obcí pod Peperkem (SOPP)

Adresa

Sázava 159, Velká Losenice, 592 11

IČ

71187740

Web

www.obecsazava.cz/svazek

Počet členů DSO

4

Název
Hamry nad Sázavou
Nové Dvory
Sázava
Velká Losenice

ORP
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou

Adresa

IČ

Hamry nad Sázavou 322, Hamry
nad Sázavou, 591 01

00543870

Nové Dvory 70, Nížkov, 592 12
Sázava 159, Velká Losenice,
592 11
Velká Losenice 230, Velká
Losenice, 592 11

00842231
00374466
00295655

Základní informace o DSO dle stanov


Předmět činnosti

Typ DSO

Organizační struktura

Ochrana společných zájmů členů SOPP v oblasti ŽP, zemědělství,
rozvoje služeb, řemesel, obnovy venkova, udržení a rozvíjení
kulturních a společenských tradic, zachování obnovy vlastního
obrazu venkovského prostředí, dopravní obslužnosti, cestovního
ruchu, rozvíjení partnerských vztahů mezi SOPP a ostatními oblastmi
v ČR a zahraničí a společné zastupování členů SOPP v těchto
záležitostech

polyfunkční
 Valná hromada
 Představenstvo SOPP
 Předseda SOPP a místopředsedové SOPP
 Kontrolní skupina SOPP
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO




Valná hromada





Plánovat řídit činnosti SOPP
Uzavírat smlouvy za SOPP se třetími osobami
Schvalovat roční rozpočet, řádné účetní závěrky a projednávání
výsledků jejího auditu
Určovat výše a lhůty splatnosti pravidelných ročních a mimořádných
finančních členských příspěvků
Volit a odvolávat předsedu SOPP, 3 místopředsedy SOPP,
představenstvo SOPP a kontrolní skupinu SOPP
Rozhodovat o výběru fyzické osoby do funkce tajemníka (asistenta)
SOPP
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Usnášeníschopnost

Představenstvo

Usnášeníschopnost

Předseda SOPP

Kontrolní skupina

Usnášeníschopnost

Rozhodovat o přijímání nových členů SOPP a o vyloučení člena SOPP
Rozhodovat o změnách a doplňování stanov způsobem uvedeným ve
stanovách
 Rozhodovat o zrušení, rozdělení nebo splynutí SOPP
 Rozhodovat o výběru likvidátora SOPP a o naložení s likvidačním
zůstatkem
 Rozhodovat o dalších záležitostech SOPP podle jejího aktuálního
usnesení
 Svěřit představenstvu část své pravomoci hospodařit s finančními
prostředky do výše valnou hromadou stanovenou na příslušný
kalendářní rok
Je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejich členů.
Rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů SOPP.
 Řídit veškerou činnost mezi zasedáními představenstva, příp. valné
hromady
 Řídit činnost svěřenou představenstvu rozhodnutím valné hromady
 Operativně rozhodovat o běžných záležitostech SOPP, nemající
podobu závazků SOPP vůči třetím osobám
 Nakládat s finančními prostředky v mezích stanovených valnou
hromadou
 Připravovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady
 Operativně informovat členy SOPP o důležitých okolnostech SOPP
Rozhoduje dvoutřetinová většina všech členů představenstva.
 Zastupovat SOPP navenek
 Podepisovat jménem SOPP společně s jedním místopředsedou
 Vykonávat činnost podle rozhodnutí valné hromady, resp.
Představenstva SOPP
 Vést účetnictví a daňovou agendu SOPP, tyto práce však může zadat
na náklady SOPP odborně způsobilé fyzické či právnické osobě
 Odpovídat za archivaci písemností SOPP
 Svolávat zasedání valné hromady a představenstva SOPP, pořizovat a
rozesílat zápis z těchto zasedání, nebo jej ukládá k nahlédnutí
 Pořizovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady a
představenstva SOPP
 Kontrolovat dodržování stanov SOPP a právních norem
 Kontrolovat hospodaření SOPP a nakládání s majetkem SOPP
 Kontrolovat plnění usnesení valné hromady popř. představenstva
SOPP
 Kontrolovat vedení účetnictví a daňové agendy SOPP
 Volit ze svého středu předsedu.
Stanovami není určeno.
Financování DSO





Jednorázové vstupní členské vklady
Pravidelné roční a mimořádné členské příspěvky
Dotace a finanční podpory
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Granty, dary, odkazy
Výnosy z vlastní činnosti a z výnosů spoluúčastí v jiných subjektech

Závěr a doporučení
Dobrovolný svazek obcí – Svazek obcí pod Peperkem je polyfunkčním, stále činným a rozšiřujícím se
svazkem. Jeho členové se schází pouze příležitostně. Mezi hlavní aktivity svazku patří zejména ochrana
společných zájmů členů svazku v oblasti ŽP, zemědělství, rozvoje služeb, řemesel, obnovy venkova,
udržení a rozvíjení kulturních a společenských tradic, zachování obnovy vlastního obrazu venkovského
prostředí, dopravní obslužnosti, cestovního ruchu, rozvíjení partnerských vztahů mezi svazkem a
ostatními oblastmi v ČR a zahraničí a společné zastupování členů svazku v těchto záležitostech. Svazku se
podařilo vybudovat Zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v obci Sázava. Svazek má
čtyři členy, z nichž všichni spadají do ORP Žďár nad Sázavou. I přesto, že tento svazek sdružuje výhradně
obce z ORP Žďár nad Sázavou, nelze ho doporučit k dalšímu prohlubování meziobecní spolupráce.
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3.2

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí
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Název DSO

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí

Adresa

Škrdlovice 48, Žďár nad Sázavou, 591 01

IČ

70289166

Web

-

Počet členů DSO

7

Název
Cikháj
Karlov
Polnička
Radostín
Světnov
Škrdlovice
Vojnův Městec

ORP
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou

Adresa
Cikháj 19, Žďár n. Sázavou,
591 02
Karlov 28, Žďár n. Sázavou,
591 01
Polnička 225, Žďár n. Sázavou,
591 02
Radostín 14, Žďár n. Sázavou,
591 01
Světnov 62, Žďár n. Sázavou,
591 02
Škrdlovice 48, Žďár n. Sázavou,
591 02
Vojnův Městec 27, Žďár n.
Sázavou, 591 01

IČ
00842141
00599484
00840670
00531847
00545031
00295540
00295761

Základní informace o DSO dle stanov

Předmět činnosti

Typ DSO
Organizační struktura

Dobrovolná spolupráce členských obcí v oblasti sociální péče, péče o
vzhled a čistotu obcí, zabezpečování dodávky pitné vody, odvádění a
čištění odpadních vod, zabezpečování veškerých komunálních
služeb, podpora rozvoje cestovního ruchu a řešení dopravní
obslužnosti, ve vymezených katastrálních územích spravovaných
členskými obcemi

polyfunkční
 Valná hromada
 Předsednictvo
 Kontrolní komise
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO

Valná hromada






Rozhodovat o všech záležitostech svazku vymezených stanovami
Přijímat a měnit stanovy
Přijímat a vylučovat nové členy
Rozhodovat o zániku svazku obcí, způsobu jeho likvidace, převodu
práv a povinností na právního zástupce, popř. rozdělení likvidačního
zůstatku
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Usnášeníschopnost

Předsednictvo

Usnášeníschopnost

Schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření
Stanovit výši řádného ročního příspěvku členů
Pověřovat předsednictvo svazku obcí prováděním eventuálních
úprav rozpočtu v průběhu roku
 Schvalovat soupis společného majetku včetně doplňků
 Volit a odvolávat členy předsednictva a kontrolní komise
Je-li přítomen nadpoloviční počet zástupců členů svazku obcí.
Rozhoduje nadpolovičním počtem hlasů členů přítomných na valné
hromadě. Pokud není stanovami dáno jinak.
 Volit ze svého středu předsedu a místopředsedu
 Odvolávat předsedu a místopředsedu
 Rozhodovat o všech záležitostech svazku obcí, pokud o nich podle
stanov nerozhoduje valná hromada
 Zabezpečit řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě ke
schválení roční účetní uzávěrku.
Je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V příp. rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Předseda/místopředseda 

Kontrolní komise

Usnášeníschopnost

Jednat jménem svazku ve věcech podle oprávnění mu náležících
Provádět roční revizi hospodaření, prověrku účetní uzávěrky a
kontrolovat zda jsou vedeny řádně účetní záznamy
Volit a odvolávat ze svého středu předsedu

Není určeno stanovami
Financování DSO





Základní vklad každé obce
Roční členské příspěvky
a další.

Závěr a doporučení
Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí je polyfunkčním, stále činným a rozšiřujícím se svazkem.
Jeho členové se schází zpravidla 4x ročně. Mezi hlavní aktivity svazku patří zejména dobrovolná
spolupráce členských obcí zejména v oblasti sociální péče (vybudoval a provozuje v obci Škrdlovice Dům
s pečovatelskou službou) a podpory rozvoje cestovního ruchu ve vymezených katastrálních územích
spravovaných členskými obcemi. Svazek má sedm členů, z nichž všichni spadají do ORP Žďár nad
Sázavou. I přesto, že tento svazek sdružuje výhradně jen obce spadající do daného ORP, nelze ho, kvůli
nízkému počtu členů, doporučit pro další prohlubování meziobecní spolupráce.
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3.3

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
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Název DSO

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Adresa

Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, 591 01

IČ

43383513

Web

www.svkzdarsko.cz

Počet členů DSO

80

Název

ORP

Adresa

IČ

Bohuňov

Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřice nad
Pernštejnem

Blažkov 68, Dolní Rožínka,
592 51
Bohuňova 50, Bystřice n.
Pernštejnem, 593 01

Březejc

Velké Meziříčí

Březejc 6, Velké Meziříčí, 594 01

00842435

Březí

Velké Meziříčí

00489450

Březské

Velké Meziříčí

Březí 57, Osová Bítýška, 594 53
Březské 55, Osová Bítýška,
594 53

Budeč

Budeč 44, Nové Veselí, 592 14

00600547

Bukov
Bystřice nad
Pernštejnem

Žďár n. Sázavou
Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřice nad
Pernštejnem

00599328

Dobrá Voda

Velké Meziříčí

Dolní Heřmanice
Dolní Rožínka

Velké Meziříčí
Bystřice nad
Pernštejnem

Bukov 88, Dolní Rožínka, 592 51
Příční 405, Bystřice nad
Pernštejnem, 593 15
Dobrá voda 103, Křižanov,
594 51
Dolní Heřmanice 100, Velké
Meziříčí, 594 01
Dolní Rožínka 3, Dolní Rožínka,
591 151

Drahonín

Tišnov

00375331

Hamry nad Sázavou

Žďár n. Sázavou

Heřmanov

Velké Meziříčí

Horní Libochová
Horní Rožínka

Velké Meziříčí
Bystřice nad
Pernštejnem

Jabloňov

Velké Meziříčí

Drahonín 10, Doubravník, 592 61
Hamry nad Sázavou 322, Žďár n.
Sázavou, 591 01
Heřmanov 35, Heřmanov,
594 58
Horní Libochová 53, Křižanov,
594 51
Horní Rožínka 1, Dolní Rožínka,
592 51
Jabloňov 52, Velké Meziříčí,
594 01

Jámy

Žďár nad Sázavou

Jámy 47, Jámy, 592 32

00842133

Jívoví

Velké Meziříčí

Jívoví 40, Křižanov, 594 51

00544183

Blažkov

00599263
00599298

00489468

00294136
00544175
00842443
00294233

00543870
00599387
00544213
00599417
00842460
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Kadolec

Velké Meziříčí

Kadolec 61, Křižanov, 594 51

00599468

Kozlov

Kozlov 12, Křižanov, 594 51

00544191

Křižanov

Velké Meziříčí

Krásné 63, Sněžné, 592 03
Křídla 1, Nové Město na Moravě,
592 31
Benešovo nám. 12, Křižanov,
594 51

00599506

Křídla

Velké Meziříčí
Nové Město na
Moravě
Nové Město na
Moravě

Kundratice 50, Křižanov, 594 51
Kuřimská Nová Ves 50, Dolní
Loučky, 594 55
Lavičky 90, Velké Meziříčí,
594 01
Lhotka 60, Žďár nad Sázavou,
591 01

00544205

Líšná 41, Sněžné, 592 03
Martinice 52, Velké Meziříčí,
594 01

00599557

Krásné

Kundratice
Velké Meziříčí
Kuřimská Nová Ves Tišnov
Prosatín

00842648
00294616

00599522

Lavičky

Velké Meziříčí

Lhotka
Líšná

Žďár n. Sázavou
Nové Město na
Moravě

Martinice

Velké Meziříčí

Měřín

Náměstí 106, Měřín, 594 42

00294799

Milasín

Velké Meziříčí
Bystřice nad
Pernštejnem

Milasín 17, Dolní Rožínka, 592 51

00599573

Milešín
Moravecké
Pavlovice

Velké Meziříčí
Bystřice nad
Pernštejnem

00842249

Nedvědice

Tišnov

Netín

Velké Meziříčí

Milešín 42, Křižanov, 594 51
Moravecké Pavlovice 2,
Nedvědice, 592 62
Nedvědice 42, Nedvědice,
592 62
Netín 11, Radostín nad Oslavou,
594 44

Nížkov

Žďár n. Sázavou

Nížkov 107, Nížkov, 592 12

00294870

Nová Ves
Nová Ves u Nového
Města na Moravě
Nové Město na
Moravě

Velké Meziříčí
Nové Město na
Moravě
Nové Město na
Moravě

Nová Ves 51, Křižanov, 594 51

00599620

Nová Ves u Nového Města na Moravě
104, Nové Město na Moravě, 592 31

00842630

Nové Veselí

Žďár nad Sázavou

Olší (u Tišnova)

Tišnov

Oslavice

Velké Meziříčí

Osová Bítýška

Velké Meziříčí

Vratislavovo nám. 103, Nové
Město na Moravě, 592 31
Na městečku 114, Nové Veselí,
592 14
Olší 28, Doubravník, 592 61
Oslavice 1, Velké Meziříčí,
594 01
Osová Bítýška 3, Osová Bítýška,
594 53

00842478
00842273

00842494

00599603
00294845
00599611

00294900
00294926
00294977
00542524
00084409
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Petráveč
Písečné
Počítky
Račice
Radňoves
Radostín nad
Oslavou

Velké Meziříčí
Bystřice n.
Pernštejnem
Žďár n. Sázavou
Nové Město n.
Moravě
Velké Meziříčí

Petráveč 40, Velké Meziříčí,
594 01
Písečné 3, Bystřice nad
Pernštejnem, 593 01
Počítky 67, Žďár nad Sázavou,
591 01

00842559
00842206
00842281

Račice 23, Bobrová, 592 55

00599701

Radňoves 26, Křižanov, 594 51
Radostín nad Oslavou 223,
Radostín nad Oslavou, 594 44

00599743

Rodkov 2, Rozsochy, 592 51
Rousměrov 16, Žďár n. Sázavou,
591 01

00840645

Rodkov

Žďár n. Sázavou
Bystřice nad
Pernštejnem

Rousměrov

Velké Meziříčí

Rozseč

Rozseč 16, Křižanov, 594 51

00599778

Rozsochy 146, Rozsochy, 592 57
Rožná 8, Rožná nad
Pernštejnem, 592 52

00295311

Rožná

Velké Meziříčí
Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřice nad
Pernštejnem

Ruda

Velké Meziříčí

00842567

Skřinářov

Velké Meziříčí
Nové Město na
Moravě

Ruda 32, Velké Meziříčí, 594 01
Skřinářov 28, Osová Bítýška,
594 53
Spělkov 19, Sněžné, 592 03
Stránecká Zhoř 35, Měřín,
594 42

00599832

Střítež 34, Dolní Rožínka, 592 51

00599867

Rozsochy

Spělkov
Stránecká Zhoř

00295248

00599760

00295329

00599804

Střítež

Velké Meziříčí
Bystřice nad
Pernštejnem

00599841

Sviny

Velké Meziříčí

Sviny 32, Křižanov, 594 51

00667188

Svratka

Žďár nad Sázavou

00295531

Tišnovská Nová Ves

Tišnov

Palackého 30, Svratka, 592 02
Tišnovská Nová Ves 29, Křižanov,
594 51

Uhřínov

Velké Meziříčí

Uhřínov 102, Uhřínov, 594 41

00842575

Újezd

Velká Bíteš

Velké Meziříčí

Velké Meziříčí

Velké Meziříčí

Újezd 32, Nížkov, 592 12
Věchnov 73, Bystřice nad
Pernštejnem, 593 01
Masarykovo nám. 87, Velká
Bíteš, 595 01
Radnická 29/1, Velké Meziříčí,
594 01

00600555

Věchnov

Žďár nad Sázavou
Bystřice nad
Pernštejnem

Vídeň

Velké Meziříčí

Vídeň 40, Vídeň, 594 01

00842583

00599883

00842184
00295647
00295671
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Vidonín

Vidonín 36, Vidonín, 594 57

00295736

Vír

Velké Meziříčí
Bystřice nad
Pernštejnem

Vír 178, Vír, 592 66

00295744

Vlkov

Velké Meziříčí

Vlkov 104, Osová Bítýška, 594 53

00295752

Vratislávka

Tišnov

00599930

Vysoké

Žďár nad Sázavou

Vratislávka 15, Křižanov, 594 51
Vysoké 34, Žďár n. Sázavou,
591 01

Záblatí

Velké Meziříčí

00599948

Zadní Zhořec

Ždánice

Velké Meziříčí
Bystřice nad
Pernštejnem
Bystřice nad
Pernštejnem

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Záblatí 47, Osová Bítýška, 594 53
Zadní Zhořec 43, Radostín nad
Oslavou, 594 44
Zvole 107, Zvole nad
Pernštejnem, 592 56
Ždánice 60, Bystřice nad
Pernštejnem, 593 01
Žižkova 227/1, Žďár nad
Sázavou, 591 31

Žďárec

Tišnov

Žďárec 42, Žďárec, 594 56

00295833

Zvole

00842397

00599956
00295817
00842176
00295841

Základní informace o DSO dle stanov



Předmět činnosti

Typ DSO

Hlavní činnost
- ochrana ŽP
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, ČOV a
s nimi souvisejícími zařízeními obcí, sdružených ve svazku, a to
v rozsahu, který definuje § 50 zákona o obcích v platném znění
- zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a
technických předpisů
- stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při
respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu
možností pozitivní právní úpravy
Hospodářská činnost
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním
základě
- zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl
- hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního
hospodaření
- nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku
- investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení
- zajišťování zdrojů pro výstavbu, obnovu vodovodů a kanalizací
z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě
rozhodnutí valné hromady svazku
- ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost,
zprostředkovatelská činnost

monotematický
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Organizační struktura





Valná hromada
Předsednictvo
Kontrolní komise
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO





Valná hromada svazku

Usnášeníschopnost

Předsednictvo svazku

Usnášeníschopnost
Kontrolní komise

Přijímat a měnit stanovy
Přijímat nové členy, vylučovat členy podle stanov
Rozhodovat o zániku svazku, způsobu jeho likvidace a převodu práv
a povinností na právního zástupce
 Schvalovat rozpočet, závěrečný účet, včetně zprávy auditora, roční
účetní závěrku, rozhodovat o úhradě ztrát, rozhodovat o rozdělení
zisku, schvalovat rezervní fond
 Schvalovat rozpočtová opatření a pověřovat předsednictvo
k provádění rozpočtových opatření
 Schvalovat rozpočtový výhled
 Schvalovat přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, převzetí dluhu,
převzetí ručitelského závazku, přistoupení k závazku, to vše nad limit
20 milionů Kč
 Schvalovat peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob
 Stanovit výši odměn předsednictvu a kontrolní komisi
 Stanovit výši řádného ročního příspěvku členů
 Schvalovat soupis společného infrastrukturního majetku včetně
doplňků
 Schvalovat smlouvy o sdružení, rozhodovat o účasti v již založených
právnických osobách
 Schvalovat zastavení nemovitých věcí nad limit 20 milionů Kč
 Volit a odvolávat členy předsednictva a kontrolní komise
Je-li přítomen takový počet delegovaných zástupců obcí, kteří
představují nadpoloviční většinu všech hlasů svazku.
Rozhoduje nadpolovičním počtem hlasů členů přítomných na valné
hromadě.
 Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a dva místopředsedy
 Rozhodovat o všech náležitostech svazku, pokud nejsou stanovami
svěřeny valné hromadě
 Schvalovat rozpočtové provizorium
 Schvalovat rozpočtové opatření, pokud budou výdaje kryty příjmy
 Zabezpečovat řádné vedení účetnictví svazku
 Schvalovat roční účetní závěrku
 Předkládat valné hromadě návrh rozpočtu, roční účetní uzávěrku a
závěrečný účet
 Schvalovat „Zásady investiční politiky SVK Žďársko“ a další
vnitrosměrnice a předpisy
Je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů svých členů. V příp.
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 Kontrolovat veškerou činnost svazku
 Provádět roční revizi hospodaření svazku a prověrku roční četní
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Usnášeníschopnost

uzávěrky a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny
v souladu se skutečností a zda předmět činnosti se uskutečňuje
v souladu se všemi předpisy
Ze svého středu volit předsedu a místopředsedu

Není uvedeno ve stanovách.
Financování DSO








Příjmy z pronájmu
Neinvestiční přijaté dotace
Investiční přijaté dotace
Příjmy z úroku
Přijaté půjčky
Ostatní příjmy

Závěr a doporučení
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je monotematickým svazkem. DSO má přehlednou organizační
strukturu. Mezi hlavní aktivity svazku patří ochrana ŽP, zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a
kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními obcí, sdružených ve svazku, a to v rozsahu, který
definuje § 50 zákona o obcích v platném znění, zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných
právních a technických předpisů a stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při
respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy. Svazek
má osmdesát členů, z nichž jen 12 spadá do ORP Žďár nad Sázavou, z důvodu výrazného územního
přesahu není ideálním kandidátem pro podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce v daném
ORP Žďár nad Sázavou.

23
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s
rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

3.4

Svaz vodovodů Bohdalov
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Název DSO

Svaz vodovodů Bohdalov

Adresa

Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

IČ

48894401

Web

-

Počet členů DSO

4

Název
Bohdalov
Březí nad Oslavou
Kotlasy
Pokojov

ORP
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Adresa

IČ

Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13
Březí nad Oslavou 47, Nové
Veselí, 592 14

00294004

Kotlasy 31, Nové Veselí, 592 14

00600521

Pokojov 9, Nové Veselí, 592 14

00599697

00600539

Základní informace o DSO dle stanov
Předmět činnosti
Typ DSO
Organizační struktura





Zabezpečení zásobování vodou obcí sdružených ve svazku
Podílet se na řešení kvality vody (např. v ochranných pásmech)
Pronájem majetku – vedlejší činnost

monotematický
 Představenstvo svazku
 Kontrolní komise
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO

Představenstvo svazku

Usnášeníschopnost








Volit a odvolávat ze svého středu předsedu
Měnit a doplňovat stanovy
Schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření svazku
Zřizovat a používat fondy
Navyšovat či vylučovat společný majetek svazku
Rozhodovat o zániku svazku, způsobu jeho likvidace a převodu práv
a povinností na právního zástupce
 Stanovovat výši rádného ročního příspěvků členů
 Rozhodovat o vystoupení či vyloučení člena
Je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhoduje 50 % přítomných členů představenstva s výjimkami
uvedenými ve stanovách.

Předseda/místopředseda 

Kontrolní komise


Jednat jménem svazku
Kontrolovat veškerou činnost svazku
Provádět roční revizi hospodaření svazku a prověrku roční účetní
25
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uzávěrky a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny
v souladu se skutečností a zda předmět činnosti se uskutečňuje
v souladu s předpisy
Usnášeníschopnost

Není uvedeno ve stanovách.
Financování DSO







Roční příspěvky členských obcí
Příjmy z úroků na BÚ
Dotace
Dividendy z majetkových účastí na jiných společnostech
Ostatní příjmy

Závěr a doporučení
Svaz vodovodů Bohdalov je monotematickým svazkem. Mezi jeho hlavní aktivity patří zabezpečení
zásobování vodou obcí sdružených ve svazku a podílet se na řešení kvality vody. Svazek má čtyři členy,
z nichž všichni spadají do ORP Žďár nad Sázavou. Z důvodu malé členské základny a monotematického
zaměření nelze tento svazek doporučit k dalšímu prohlubování meziobecní spolupráce v daném ORP.
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3.5

Svazek obcí POOSLAVÍ

27
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s
rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

Název DSO

Svazek obcí POOSLAVÍ

Adresa

Na Městečku 114, Nové Veselí, 592 14

IČ

72567953

Web

-

Počet členů DSO
Název
Bohdalov
Březí nad Oslavou
Budeč
Hodíškov
Jámy
Kněževes
Kotlasy
Krásněves
Lhotka
Matějov
Nové Veselí
Obyčtov
Ostrov nad Oslavou
Pavlov
Počítky
Pokojov
Radostín nad Oslavou
Újezd

21
ORP
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Adresa

IČ

Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13
Březí n. Oslavou 47, Nové Veselí,
592 14

00294004

Budeč 44, Nové Veselí, 529 14
Hodíškov 52, Žďár n. Sázavou,
591 01

00600547

Jámy 47, Jámy, 592 32

00842133

Kněževes 27, Kněževes, 594 44

00599492

Kotlasy 31, Nové Veselí, 592 14
Krásněves 52, Radostín n.
Oslavou, 594 44
Lhotka 60, Žďár nad Sázavou,
591 01

00600521

Matějov 45, Nížkov, 592 12
Na Městečku 114, Nové Veselí,
592 14
Obyčtov 80, Žďár n. Sázavou,
591 01
Ostrov n. Oslavou 246, Ostrov n.
Oslavou, 594 45
Pavlov 100, Radostín nad
Oslavou, 594 44
Počítky 67, Žďár nad Sázavou,
591 01

00600512

Pokojov 9, Nové Veselí, 592 14
Radostín nad Oslavou 223,
Radostín n. Oslavou, 594 44

00599697

Újezd 32, Nížkov, 592 12

00600555

00600539

00560031

00545210
00842273

00294926
00546739
00295035
00544418
00842281

00295248
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Vatín
Vysoké
Znětínek

Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Vatín 82, Žďár nad Sázavou,
591 01
Vysoké 34, Žďár nad Sázavou,
591 01
Znětínek 2, Radostín n. Oslavou,
594 44

00842362
00842397
00599964

Základní informace o DSO dle stanov



Předmět činnosti




Typ DSO
Organizační struktura

Přispět ke všestrannému a udržitelnému rozvoji regionu
Hlavní činnost
- naplňování společných zájmů Svazku a jejich ochrana
- koordinování spolupráce veřejného sektoru, nevládních
neziskových organizací a podnikatelské sféry
- realizace rozvojové strategie regionu
- příprava subjektů k získávání a efektivnímu využívání dotací,
národních i EU fondů včetně zapojení do těchto programů
- osvětová činnost
- zapojování dětí a mládeže do života regionu
- podpora hodnoty rodiny včetně mezigeneračních vztahů
- zajišťování meziúzemní a mezinárodní spolupráce a koordinace
projektů
Další činnosti:
- ochrana ŽP a zeleně
- ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
- ochrana kulturního a přírodního dědictví
- podpora zachování a rozvoje ekonomické stability regionu
- rozvoj občanské společnosti
- ostatní činnosti na podporu realizace uvedených cílů v mezích
právních předpisů
Doplňková činnost:
- na základě hlavní zájmové činnosti svazek poskytuje individuální a
skupinovou poradenskou činnost pro členy a ostatní zájemce, a to na
téma rozvoj regionu

polyfunkční
 Valná hromada
 Předsednictvo
 Kontrolní komise
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO

Valná hromada









Schvalovat stanovy a měnit je formou číslovaných dodatků
Přijímat nové členy, vylučovat členy
Volit a odvolávat členy předsednictva a kontrolní komise
Brát na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise
Stanovit výši odměn předsednictvu a kontrolní komisi
Dle potřeby volit další orgány Svazku
Schvalovat vnitřní směrnice a předpisy Svazku, jednací řád a
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Usnášeníschopnost

Předsednictvo svazku

Usnášeníschopnost

metodické pokyny, k vydání těchto norem může valná hromada
pověřit předsednictvo
 Schvalovat smlouvy o sdružení, rozhodovat o účasti v již založených
právnických osobách
 Stanovovat výši řádné ročního příspěvku členů a dalších příspěvků
 Schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření včetně závěrečného
účtu
 Schvalovat roční uzávěrku včetně auditu
 Pověřovat předsednictvo Svazku prováděním úprav rozpočtu
v průběhu roku
 Rozhodovat o rozdělení zisku
 Schvalovat způsob a úhradu ztrát
 Schvalovat přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, převzetí dluhu,
převzetí ručitelského závazku, přistoupení k závazku
 Schvalovat peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob
 Schvalovat zastavení nemovitých věcí
 Rozhodovat o zániku Svazku, způsobu jeho likvidace a převodu práv
a povinností na právního zástupce
 Jmenovat likvidátora v případě, že dojde k likvidaci Svazku
 Rozhodovat o způsobu vypořádání majetku
Je-li přítomen takový počet delegovaných zástupců členů, který
představuje nadpoloviční většinu všech hlasů Svazku.
Rozhoduje nadpolovičním počtem hlasů členů přítomných na valné
hromadě.
 Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a dva místopředsedy
 Rozhodovat o všech náležitostech Svazku, pokud nejsou stanovami
svěřeny valné hromadě anebo valná hromada nepožaduje svým
usnesením tyto záležitosti předložit jí ke schválení
 Schvalovat rozpočtové provizorium
 Schvalovat rozpočtová opatření ve výdajové části do výše 50 000,-Kč
 Zabezpečovat řádné vedení účetnictví svazku a předkládat valné
hromadě ke schválení roční účetní uzávěrku vč. Auditu
 Schvalovat vnitřní předpisy
 Svolávat mimořádná zasedání valné hromady
Je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů svých členů.

Předseda/místopředseda 


Kontrolní komise

Usnášeníschopnost

Jednat navenek za svazek
Kontrolovat veškerou činnost Svazku
Provádět roční revizi hospodaření Svazku a prověrku roční účetní
uzávěrky a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny
v souladu se skutečností a podle platných předpisů
Je-li přítomno 100 % členů komise.
Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
Financování DSO
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Členské příspěvky stanovené valnou hromadou
Dotace, granty, fondy ČR a EU
Dary a příspěvky fyzických a právnických osob z ČR i zahraničí
Výnosy z vlastní činnosti – hlavní i doplňkové
Ostatní příjmy

Závěr a doporučení
Svazek obcí Pooslaví je polyfunkčním, stále činným, zatím se nerozšiřujícím svazkem. Předsednictvo DSO
se schází 1x za 2 měsíce, nebo i častěji, dle potřeby, valná hromada se schází 2 – 3x za rok. Mezi hlavní
aktivity svazku patří naplňování společných zájmů Svazku a jejich ochrana, koordinování spolupráce
veřejného sektoru, nevládních neziskových organizací a podnikatelské sféry, realizace rozvojové
strategie regionu, příprava subjektů k získávání a efektivnímu využívání dotací, národních i EU fondů
včetně zapojení do těchto programů, osvětová činnost, zapojování dětí a mládeže do života regionu,
podpora hodnoty rodiny včetně mezigeneračních vztahů, zajišťování meziúzemní a mezinárodní
spolupráce a koordinace, ochrana ŽP, zeleně, kulturního a přírodního dědictví a další. Svazek má 21
členů, z nichž všichni spadají do ORP Žďár nad Sázavou. Tento svazek plní v daném území jednu
z hlavních pozic a je členem akční skupiny „Havlíčkův kraj,“ kde se snaží rozvíjet spolupráci s dalšími
obcemi nejen z tohoto okresu, i proto je vhodným kandidátem na podporu v rámci prohlubování
meziobecní spolupráce.
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3.6

Svazek obcí STRŽ
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Název DSO

Svazek obcí STRŽ

Adresa

Světnov 62, Žďár nad Sázavou, 591 01

IČ

72025450

Web

-

Počet členů DSO

2

Název
Světnov
Škrdlovice

ORP
Žďár n.
Sázavou
Žďár n.
Sázavou

Adresa
Světnov 62, Žďár n. Sázavou,
591 01
Škrdlovice 48, Žďár n. Sázavou,
591 01

IČ
00545031
00295540

Základní informace o DSO dle stanov

Předmět činnosti

Typ DSO
Organizační struktura

Spolupráce členů svazku při řešení společných problémů
přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec
a spolupráce vyjmenované v § 50 odst. 1 písmeno a) až d) zákona o
obcích

Polyfunkční
 Výbor svazku
 Předseda/místopředseda
 Kontrolní výbor
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO




Výbor svazku

Usnášeníschopnost

Rozhodovat o všech záležitostech svazku
Schvalovat zakladatelskou smlouvu a stanovy svazku obcí
Schvalovat výši a termín úhrady vstupního příspěvku, ročních
členských příspěvků a mimořádných členských vkladů
 Schvalovat rozpočet a závěrečný účet svazku obcí spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok
 Zřizovat trvalé i dočasné peněžní fondy svazku obcí
 Volit a odvolávat z řad členů výboru předsedu, místopředsedu
svazku obcí a kontrolní výbor
 Scházet se ke svým schůzím dle potřeby, nejméně však dvakrát za
rok.
 Rozhodovat o vyloučení člena svazku
 Rozhodovat o spolupráci svazku obcí s jinými svazky nebo subjekty
 Rozhodovat o pořízení a převodu majetku svazku obcí
 Prostřednictvím svých členů informovat minimálně dvakrát ročně
zastupitelstva členských obcí o činnosti svazku a o jeho hospodaření
Je-li přítomna 2/3 většina všech jeho členů
Rozhoduje nadpoloviční většinou všech jeho členů, pokud stanovy
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neuvádí jinak.






Předseda/Místopředseda






Kontrolní výbor

Usnášeníschopnost

Zastupovat svazek navenek a jednat jeho jménem
Řídit činnost svazku obcí
Svolávat jednání výboru svazku, připravovat program jednání a
zpravidla řídit jednání výboru svazku, podepisovat a ověřovat zápis
z jednání výboru
Podepisovat se za svazek obcí tak
Spravovat veškerou potřebnou dokumentaci svazku obcí, zodpovídat
za vedení účetnictví a evidenci majetku svazku.
K zabezpečení těchto činností může smluvně najmout jinou fyzickou
či právnickou osobu.
Rozhodovat o záležitostech svazku svěřených mu výborem svazku
Plnit úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírat a
ukončovat pracovní poměr se zaměstnanci svazku a stanovovat jim
plat podle platných předpisů
Podávat žádost o přezkoumání hospodaření svazku obcí za uplynulý
kalendářní rok
Podávat návrh na výmaz svazku obcí z registru zájmových sdružení
právnických osob a dobrovolných svazků obcí
Přijímat oznámení o vystoupení člena ze svazku obcí
Kontrolovat 2x ročně hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho
finančními prostředky
Vypracovávat zprávy o výsledcích svých kontrol

není určeno stanovami
Financování DSO








Dotace a příspěvky od členských obcí – řádné i mimořádné dle rozhodnutí výboru svazku
Příspěvky z fondů a dotačních titulů státních i nestátních organizací
Dary právnických a fyzických osob
Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv
Příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti
Jiné příjmy, vyplývající z vlastní činnosti svazku

Závěr a doporučení
Svazek obcí STRŽ je polyfunkčním svazkem. Mezi hlavní aktivity svazku patří spolupráce členů svazku při
řešení společných problémů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec a
spolupráce vyjmenované v § 50 odst. 1 písmeno a) až d) zákona o obcích. Svazek má 2 členy, z nichž oba
dva spadají do ORP Žďár nad Sázavou. Pro malou členskou základnu tento svazek nelze doporučit
k dalšímu prohlubování meziobecní spolupráce v rámci tohoto ORP.
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3.7

Svazek obcí Přibyslavska
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Název DSO

Svazek obcí Přibyslavska (SOP)

Adresa

Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, 582 22

IČ

70951730

Web

www.pribyslav.cz/vismo

Počet členů DSO
Název

22
ORP

Adresa

IČ

Přibyslav

Havlíčkův Brod

Bechyňovo nám. 1, Přibyslav, 582 22

00268097

Brzkov

Jihlava

Brzkov 68, Polná, 588 13

00285676

Česká Bělá

Havlíčkův Brod

Česká Bělá 122, Česká Bělá, 582 61

00267279

Dlouhá Ves

Havlíčkův Brod

Dlouhá Ves 24, Přibyslav, 582 22

00276309

Havlíčkova Borová Havlíčkův Brod

Náměstí 278, Havlíčkova Borová, 582 23

00267431

Jitkov

Chotěboř

Jitkov 60, Chotěboř, 583 01

00579866

Krátká Ves

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou

Krátká Ves 31, Přibyslav, 582 22

00267708

Malá Losenice 30, Velká Losenice, 592 11

00545171

Modlíkov 60, Přibyslav, 582 22

00579963

Nížkov 107, Nížkov, 592 12

00294870

Nové Dvory

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Nové Dvory 70, Velká Losenice, 592 11

00842231

Olešenka

Havlíčkův Brod

Olešenka 42, Přibyslav, 582 22

00267970

Oudoleň

Chotěboř

Oudoleň 123, Oudoleň, 582 24

00267996

Pohled

Revoluční 39, Pohled, 582 21

00268062

Sázava

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou

Sázava u Žďáru 159, Velká Losenice, 592 11

00374466

Stříbrné Hory

Havlíčkův Brod

Stříbrné Hory 65, Přibyslav, 582 22

00580112

Slavětín

Chotěboř

Slavětín 7, Ždírec nad Doubravou, 582 62

00580082

Šlapanov

Šlapanov 40, Šlapanov, 582 51

00268348

Velká Losenice 230, Velká Losenice, 592 11

00295655

Vepřová

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Vepřová 36, Velká Losenice, 592 11

00374440

Věžnice

Jihlava

Věžnice 9, Věžnice, 582 52

00268461

Malá Losenice
Modlíkov
Nížkov

Velká Losenice
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Žižkovo Pole

Havlíčkův Brod

Žižkovo Pole 9, Přibyslav, 582 22

00268569

Základní informace o DSO dle stanov



Předmět činnosti





Typ DSO

Organizační struktura

Činnosti podle § 50, odst. 1 zákona o obcích
Ochrana společných zájmů členů SOP v oblasti ŽP, zemědělství,
rozvoje, služeb, řemesel, obnovy venkova, udržení a rozvíjení
kulturních a společenských tradic, dopravní obslužnosti, cestovního
ruchu
Obnova vlastního obrazu venkovského prostředí
Rozvoj partnerských vztahů mezi SOP a ostatními oblastmi ČR a
zahraničí
Společné zastupování členů SOP v těchto oblastech

polyfunkční
 Valná hromada,
 Představenstvo SOP,
 Předseda SOP a místopředseda SOP,
 Kontrolní skupina SOP,
 Tajemník
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO




Valná hromada

Usnášeníschopnost

Představenstvo SOP

Plánovat a řídit činnosti SOP
Uzavírat smlouvy SOP se třetími osobami
Schvalovat roční rozpočet, řádnou účetní závěrku a projednávat
výsledky jejího auditu
 Určovat výše a lhůty splatnosti pravidelných ročních a mimořádných
finančních členských příspěvků
 Volit a odvolávat předsedu SOP, 2 místopředsedy SOP,
představenstvo SOP a kontrolní skupinu SOP
 Rozhodovat o výběru fyzické osoby do funkce tajemníka (asistenta)
SOP
 Rozhodovat o přijímání nových členů SOP a o vyloučení člena SOP
 Měnit a doplňovat stanovy SOP
 Rozhodovat o zrušení, rozdělení nebo splynutí SOP
 Rozhodovat o výběru likvidátora SOP a o naložení s likvidačním
zůstatkem
 Rozhodovat o dalších záležitostech SOP podle jejího aktuálního
usnesení
Sejde-li se na jejím zasedání alespoň třípětinová většina jejich členů.
Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním alespoň nadpoloviční většina všech
členů SOP.
 Řídit činnosti svazku mezi jednotlivými zasedáními valné hromady
 Řídit svěřené činnosti valnou hromadou
 Operativně rozhodovat o běžných záležitostech SOP, nemající
podobu závazků SOP vůči třetím osobám
 Nakládat s finančními prostředky v mezích stanovených valnou
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Usnášeníschopnost

Předseda /
Místopředseda SOP

Kontrolní skupina SOP

Usnášeníschopnost
Tajemník

hromadou
 Připravovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady
 Operativně informovat členy SOP o důležitých okolnostech SOP
Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje dvoutřetinová většina všech
členů představenstva.
 Navenek zastupovat SOP
 Za SOP podepisovat společně s jedním místopředsedou
 Řídit veškerou činnost SOP mezi zasedáními představenstva,
případně valné hromady
 Vykonávat činnosti a plnit úkoly podle rozhodnutí valné hromady,
resp. představenstva SOP
 Odpovídat za vedení účetnictví a daňové agendy SOP, tyto práce
však může zadat na náklady SOP odborně způsobilé fyzické či
právnické osobě
 Archivovat písemnosti SOP
 Svolávat zasedání valné hromady a představenstva SOP
 Pořizovat a rozesílat zápisy z těchto zasedání, nebo jej ukládat
k nahlédnutí
 Pořizovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady a
představenstva SOP
 Kontrolovat dodržování stanov SOP a právních norem
 Kontrolovat hospodaření SOP a nakládat s majetkem SOP
 Kontrolovat plnění usnesení valné hromady popř. představenstva
SOP
 Kontrolovat vedení účetnictví a daňové agendy SOP
 Jeden zvolený předseda má právo se účastnit na zasedáních
představenstva SOP s hlasem poradním a právo vyžadovat svolání
valné hromady, v příp. zjištění závažných chyb v činnosti orgánů SOP
Ve stanovách není uvedeno
 Zajišťovat administrativně – organizační práce související s činností
SOP
Financování DSO









Jednorázové vstupní členské vklady – o výši rozhoduje valná hromada
Pravidelné roční a mimořádné členské příspěvky – o jejich výši rozhoduje valná hromada
Dotace
Jiné finanční podpory
Granty
Dary, odkazy
Výnosy z vlastní činnosti a z výnosů ze spoluúčasti v jiných subjektech
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Závěr a doporučení
Jedná se o polyfunkční svazek, který se v současnosti nerozšiřuje, ale je činný. V rámci členské základny
působí 6 obcí z ORP Žďár nad Sázavou. Svazek obcí se v současnosti zaměřuje především na
problematiku odpadového hospodářství. Zejména z důvodu malé členské základny a přesahu územní
působnosti svazku, však nepovažujeme tento svazek za nejvhodnější volbu pro prohlubování meziobecní
spolupráce v rámci ORP Žďár nad Sázavou.
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3.8

Svazek obecních lesů Přibyslav
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Název DSO

Svazek obecních lesů Přibyslav

Adresa

Ronovská 338, Přibyslav, 582 22

IČ

71247840

Web

-

Počet členů DSO
Název
Bohdalov

34
ORP
Žďár nad
Sázavou

Adresa

IČ

Bohdalov 250, Bohdalov, 592 13

00294004

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou

Česká Bělá 122, Česká Bělá, 582 61

00267279

Na Městečku 114, Nové Veselí, 592 14

00294926

Náměstí 278, Havlíčkova Borová
Ostrov nad Oslavou 246, Ostrov n. Oslavou,
594 45
Hamry n. Sázavou 322, Žďár n. Sázavou, 591
01

00267431

Malá Losenice 30, Velká Losenice, 592 11

00545171

Vojnův Městec 27, Žďár n. Sázavou, 591 01

00295761

Světnov 62, Žďár nad Sázavou, 591 02

00545031

Nové Dvory 70, Nížkov, 592 12

00842231

Sirákov

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Sirákov 45, Nížkov, 592 12

00545279

Oudoleň

Chotěboř

Oudoleň 123, Oudoleň, 582 24

00267996

Slavětín

Chotěboř

Slavětín 7, Ždírec nad Doubravou, 582 63

00580082

Přibyslav

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou

Bechyňovo nám. 1, Přibyslav, 582 22

00268097

Sázava 159, Velká Losenice, 592 11

00374466

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Stříbrné Hory 65, Přibyslav, 582 22

00580112

Radostín 14, Žďár nad Sázavou, 591 01

00531847

Matějov 45, Nížkov, 592 12

00600512

Velká Losenice 230, Velká Losenice, 592 11

00295655

Česká Bělá
Nové Veselí
Havlíčkova Borová
Ostrov nad
Oslavou
Hamry nad
Sázavou
Malá Losenice
Vojnův Městec
Světnov
Nové Dvory

Sázava
Stříbrné Hory
Radostín
Matějov
Velká Losenice

00295035
00543870
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Vepřová

Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Vepřová 36, Velká Losenice, 592 11

00374440

Budeč 44, Nové Veselí, 592 14

00600547

Lhotka 60, Žďár nad Sázavou, 591 01

00842273

Račín 19, Velká Losenice, 592 11

00842311

Sazomín 43, Žďár nad Sázavou, 591 01

00842346

Vatín 82, Žďár nad Sázavou, 591 01

00842362

Žižkovo Pole 9, Přibyslav, 582 22

00268569

Hodíškov 52, Žďár nad Sázavou, 591 01

00560031

Karlov

Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Karlov 28, Žďár nad Sázavou, 591 01

00599484

Vortová

Hlinsko

Vortová 95, Vortová, 539 61

00271187

Studnice

Hlinsko
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Studnice 108, Hlinsko v Čechách, 539 01

00270989

Březí nad Oslavou 47, Nové Veselí, 592 14

00600539

Rosička 20, Velká Losenice, 592 11

00374458

Pokojov 9, Nové Veselí, 592 14

00599697

Rudolec 47, Nové Veselí, 592 14

00599786

Chotěboř

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

00268542

Budeč
Lhotka
Račín
Sazomín
Vatín
Žižkovo Pole
Hodíškov

Březí nad Oslavou
Rosička
Pokojov
Rudolec
Ždírec nad
Doubravou

Základní informace o DSO dle stanov

Předmět činnosti

Typ DSO

Organizační struktura




Ochrana společných zájmů svazku
Rozvoj obecních lesů – zajištění odborné správy lesů, zajištění lesní
stráže, vyčíslování a vymáhání škod na lesích, zajišťování příspěvků
na hospodaření v lesích

monotematický
 Valná hromada
 Představenstvo svazku
 Předseda svazku a místopředsedové svazku
 Kontrolní komise
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO

Valná hromada




Plánovat a řídit činnosti
Uzavírat smlouvy se třetími osobami
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Schvalovat roční rozpočet, řádnou účetní závěrku a projednávat
výsledky jejího auditu a rozdělovat vytvořený zisk
 Volit a odvolávat předsedu, 2 místopředsedy, představenstvo a
kontrolní komisi
 Zřizovat funkce tajemníka a rozhodovat o výběru fyzické osoby do
„této funkce“
 Rozhodovat o přijímání nových členů nebo o jejich vyloučení
 Měnit a doplňovat stanovy
 Rozhodovat o zrušení, rozdělení nebo splynutí
 Rozhodovat o výběru likvidátora svazku a o naložení s likvidačním
zůstatkem
 Rozhodovat o dalších záležitostech podle jejího aktuálního usnesení
Musí se sejít alespoň nadpoloviční většina jejich členů.
Usnášeníschopnost
Usnesení je schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů svazku.
 Konat řídící činnosti svěřené představenstvu rozhodnutím valné
hromady
 Operativně rozhodovat o běžných záležitostech, nemající podobu
závazků vůči třetím osobám
 Nakládat s finančními prostředky v mezích stanovených valnou
Představenstvo svazku
hromadou
 Připravovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady
 Operativně informovat členy o důležitých okolnostech
 Schvalovat rozpočtové provizorium a provádět rozpočtová opatření
 Delegovat zástupce do jiných svazků, organizací a orgánů
Pro přijetí usnesení je třeba hlasů dvoutřetinové většiny všech členů
Usnášeníschopnost
představenstva.
 Podepisovat veškeré písemnosti za svazek
 Řídit veškerou činnost mezi zasedáními představenstva, případně
valné hromady
 Vykonávat činnosti a plnit úkoly podle rozhodnutí valné hromady,
resp. představenstva
 Vést účetnictví a daňovou agendu svazku, tyto práce však může
Předseda /
zadat na náklady odborně způsobilé fyzické či právnické osobě
Místopředsedové svazku
 Archivovat písemnosti
 Svolávat zasedání valné hromady a představenstva, pořizovat a
rozesílat zápisy z těchto zasedání, nebo je ukládat k nahlédnutí
 Pořizovat pracovní materiály pro zasedání valné hromady a
představenstva
 Podepisovat veškeré písemnosti, které se týkají činnosti svazku
 Zúčastnit se zasedání představenstva svazku s hlasem poradním
 Vyžadovat svolání valné hromady v příp. zjištění závažných chyb
v činnosti orgánů svazku
Kontrolní komise
 Kontrolovat dodržování stanov a právních norem
 Kontrolovat hospodaření a nakládat s majetkem
 Kontrolovat plnění usnesení valné hromady popř. představenstva
 Kontrolovat vedení účetnictví a daňové agendy
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Usnášeníschopnost
Tajemník

Není ve stanovách uvedena
 Vykonávat administrativně – organizační práce souvisejících
s činností
Financování DSO








Jednorázové vstupní členské vklady
Dotace
Finanční podpory
Granty
Dary, odkazy
Výnosy z vlastní činnosti

Závěr a doporučení
Jedná se o poměrně aktivní, avšak monotematický svazek s rozsáhlou členskou základnou zaměřený na
oblast správy lesů. Z celkových 34 členských obcí spadá pod ORP Žďár nad Sázavou 24 členů, nicméně
ani přes tuto 50% účast obcí náležících do ORP Žďár nad Sázavou, nelze tento svazek, kvůli značnému
přesahu do jiných ORP doporučit pro další rozvoj meziobecní spolupráce.
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3.9

Mikroregion Novoměstsko
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Název DSO

Mikroregion Novoměstsko

Adresa

Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 592 31

IČ

70934258

Web

www.novomestsko.cz

Počet členů DSO
Název
Bobrová
Bobrůvka
Bohdalec
Borovnice
Daňkovice
Dlouhé
Fryšava po Žákovou
horou
Javorek
Jimramov
Kadov
Krásné
Křídla
Křižánky
Kuklík
Líšná
Mirošov
Nová Ves u N. Města
Nové Město na Moravě

31
ORP
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Žďár nad
Sázavou
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě

Adresa

IČ

Bobrová 138, Žďár n. Sázavou, 592 55

00293971

Bobrůvka 100, Bobrová, 592 55

00545376

Bohdalec 101, Bobrová, 592 55

00599280

Borovnice 54, Jimramov, 592 42
Daňkovice 9, Sněžné na Moravě, 592
03

00599301

Dlouhé 72, Bobrová, 592 55
Fryšava pod Žákovou horou 80,
Fryšava p. Žákovou horu, 592 04

00599361

Javorek 57, Sněžné, 592 03
Nám. Jana Karafiáta 39, Jimramov,
592 42

00599441

Kadov 51, Sněžné, 592 03

00599476

Krásné 63, Krásné, 592 03
Křídla 1, Nové Město na Moravě, 592
31
Moravské Křižánky 116, Křižánky, 592
02

00599506

Kuklík 25, Sněžné, 592 03

00599514

Líšná 41, Sněžné, 592 03

00599557

Mirošov 27, Bobrová, 592 55
Nová Ves u Nového Města na Moravě
104, Nové M. na M., 592 31
Vratislavovo nám. 103, Nové Město
na Moravě, 592 31

00599590

00599352

00294284

00294471

00842648
00531677

00842630
00294900
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Nový Jimramov
Podolí
Račice
Radešín
Radešínská Svratka
Radňovice
Řečice
Sněžné
Spělkov
Tři Studně
Věcov
Vlachovice
Zubří

Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě
Nové Město
na Moravě

Nový Jimramov 30, Jimramov, 592 42

00599638

Podolí 43, 592 55 Bobrová

00599689

Račice 23, Bobrová, 592 55

00599701

Radešín 19, 592 55 Radešín
Radešínská Svratka 134, Radešínská
Svratka, 592 33
Radňovice 61, Nové Město na
Moravě, 592 31
Řečice 135, Radešínská Svratka, 592
33

00599727

Sněžné 55, Sněžné, 592 03

00295451

Spělkov 19, Sněžné, 592 03
Tři Studně 25, Fryšava po Žák. horou,
592 04

00599832

Věcov 61, Věcov, 592 44
Vlachovice 20, Nové Město na
Moravě, 592 31
Zubří 37, Nové Město na Moravě, 592
31

00295621

00295205
00545422
00295353

00842214

00842664
00842656

Základní informace o DSO dle stanov

Předmět činnosti
Typ DSO
Organizační struktura

Hájit oprávněné ekonomické, společenské, kulturní zájmy a ochranu
ŽP obyvatel mikroregionu a řešit problémy, které přesahují rámec a
možnosti jednotlivých obcí.

Polyfunkční
 Členská schůze,
 Rada mikroregionu,
 Předseda/Místopředseda
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO



Členská schůze







Schvalovat stanovy svazku, jejich změny a doplňky
Volit členy Rady Mikroregionu, včetně předsedy a místopředsedy
svazku
Rozhodovat o hospodaření a majetkoprávních věcech svazku
Schvalovat výše členských příspěvků
Schvalovat jednací a volební řád orgánů svazku
Rozhodovat o zrušení svazku
Ostatní záležitosti, u nichž si členská schůze své výlučné rozhodování
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vyhradí

Usnášeníschopnost

Rada mikroregionu

Usnášeníschopnost

Je-li přítomen nadpoloviční počet statutárních nebo zplnomocněných
zástupců členů svazku.
Rozhoduje prostou většinou všech přítomných hlasů, pokud není
stanovami dáno jinak.
 Řídit činnost svazku a jednat jeho jménem
 Realizovat usnesení členské schůze
 Zpracovávat roční zprávy o činnosti svazku a jeho hospodaření
 Realizovat běžné hospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu
 Přijímat nové členy svazku
Je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.
Rozhoduje prostou většinou přítomných členů rady. V příp. rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Předseda/místopředseda 

Zastupovat svazek navenek a jednat jeho jménem
Financování DSO






Členské příspěvky členů svazku
Dotace a dary
Finanční prostředky získané vlastní činností
Prostředky sdružené jednotlivými členy k určitému účelu

Závěr a doporučení
Mikroregion Novoměstsko je polyfunkčním svazkem. Mezi jeho hlavní aktivity patří hájit oprávněné
ekonomické, společenské, kulturní zájmy a ochranu ŽP obyvatel mikroregionu a řešit problémy, které
přesahují rámec a možnosti jednotlivých obcí. Svazek má celkem 31 členů, z nichž pouze jeden spadá do
ORP Žďár nad Sázavou. Zejména z důvodu malého počtu členských obcí z daného ORP nepovažujeme
tento svazek za nejvhodnější volbu pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci ORP Žďár nad
Sázavou.
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3.10 Mikroregion Polensko
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Název DSO

Mikroregion Polensko

Adresa

Husovo nám. 39, 588 13, Polná

IČ

70849391

Web

http://www.polensko.cz

Počet členů DSO
Název

22
ORP

Adresa

IČ

Arnolec

Jihlava

Arnolec 53, 588 27 Jamné

00373613

Brzkov

Jihlava

00285676

Dobronín

Jihlava

Brzkov 68, 588 13 Polná
Polenská 221/2 a, 588 12
Dobronín

Jamné

Jihlava

Jamné 2, 588 27 Jamné u Jihlavy

00285960

Jersín

Jihlava

Jersín 10, 588 25 Jersín

00373729

Kamenná

Jihlava

Kamenná 46, 588 13 Polná

00373761

Měšín

Jihlava

00543721

Nadějov

Nížkov 107, 592 12 Nížkov

00294870

Poděšín

Jihlava
Žďár nad
Sázavou
Žďár nad
Sázavou

Měšín 33, 586 01 Jihlava 1
Nadějov 87, 588 27 Jamné u
Jihlavy

Polná

Jihlava

Husové náměstí 39, 588 13 Polná

00286435

Rybné

Jihlava

Rybné 51, 588 27 Jamné

00373907

Stáj

Stáj 42, Jamné 588 27

00543764

Sirákov 45, 592 12 pošta Nížkov

00545279

Šlapanov

Jihlava
Žďár nad
Sázavou
Havlíčkův
Brod

Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov

00268348

Věžnice (JI)

Jihlava

Věžnice 49, 588 27 Jamné

00373966

Věžnice (H.B.)

Jihlava

Věžnice 9, 582 52 Věžnice

00268461

Věžnička

Jihlava

Věžnička 39, 588 13 Polná

00373974

Záborná

Jihlava

Záborná 49, 588 13 Polná

00543781

Zhoř

Jihlava

Zhoř 64, 588 26 Zhoř u Jihlavy

00286974

Nížkov

Sirákov

Poděšín 45, 592 12 Nížkov

00285749

00373842

00545759
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Ždírec

Jihlava

Ždírec 25, 588 13 Polná

00287008

Základní informace o DSO dle stanov

Předmět činnosti




Typ DSO

Organizační struktura

úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury,
s výjimkou výkonu státní správy
správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování
potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce
čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávazná likvidace,
zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod

polyfunkční
 Valná hromada
 Předseda
 Místopředsedové
 Výbor mikroregionu
 Kontrolní komise
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO

Valná hromada

Usnášeníschopnost
Předseda,
místopředseda

Výbor mikroregionu
Usnášeníschopnost
Kontrolní komise
Usnášeníschopnost






nejvyšší orgán
schvaluje stanovy
volí předsedu, místopředsedu, výbor mikroregionu
schvaluje zprávu o revizi hospodaření, schvaluje vstup nových členů
do svazku, výši členských příspěvků a jejich splatnost a činí další
úkony

Rozhoduje souhlasem nadpoloviční většiny všech členů svazku.
 jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek
 zajišťuje administrativní činnost svazku
 místopředseda: plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo
ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže
 připravuje veškeré podklady pro zasedání valné hromady a zajišťuje
záležitosti svazku, pokud nejsou v kompetenci předsedy nebo valné
hromady
není určeno stanovami
 kontroluje činnost a hospodaření svazku
 na valné hromadě předkládá zprávu o výsledcích kontrol
není určeno stanovami
Financování DSO





příspěvky členů (3,- Kč na obyvatele trvale přihlášeného v obci k 1. 1. daného roku
dobrovolné příspěvky členů
finanční dotace a dary
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Závěr a doporučení
Mikroregion Polensko je činným stále se rozšiřující polyfunkčním svazkem, který sdružuje 22 obcí, z nichž
3 spadají pod ORP Žďár nad Sázavou. Mezi předměty činností svazku patří činnosti v oblasti školství,
sociální péče, zdravotnictví a kultury, správa zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, oblast
odpadního hospodářství. Vzhledem k nízkému počtu sdružených obcí spadajícího do území ORP Žďár
nad Sázavou nelze tento svazek doporučit pro další meziobecní spolupráci.
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3.11 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
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Název DSO

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Adresa

Poděbradovo nám. Č. 1, 539 23 Hlinsko

IČ

70151156

Web

www.hlineckoregion.cz
28

Počet členů DSO
Název
Bojanov
Dědová
Hamry
Hlinsko
Hodonín
Holetín
Horní Bradlo
Chlumětín
Jeníkov
Kameničky
Kladno
Krásné
Krouna
Miřetice
Mrákotín
Otradov
Pokřikov
Raná
Studnice
Svratouch
Tisovec
Trhová Kamenice
Včelákov

ORP
Chrudim
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Chrudim
Hlinsko
Chrudim
Žďár nad
Sázavou
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Chrudim
Hlinsko
Hlinsko
Chrudim
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko

Adresa

IČ

Bojanov 18, 538 26

00269867

Dědová 38, 539 01

00269964

Hamry 121, 539 01

00270032

Poděbradovo náměstí 1, 539 01

00270059

Hodonín 33, 538 25

00654736

Horní Holetín 105, 539 71

00270105

Horní Bradlo 7, 539 53

00270130

Chlumětín 56, 592 02

00531669

Jeníkov 7, 539 01

00654744

Kameničky 149, 539 71

00271209

Kladno 84, 539 01

00270253

Krásné 15, 538 25

00270326

Krouna 218, 539 43

00270334

Miřetice 66, 539 55

00270504

Mrákotín 52, 539 01

60104171

Otradov 112, 539 43

64782701

Pokřikov 3, 539 01

00270725

Raná 16, 539 72

0027814

Studnice 108, 539 01

00270989

Svratouch 290, 539 42

00271004

Dřeveš 19, 539 73

00271047

Raisovo náměstí 4, 539 52

00271055

Včelákov 81, 539 57
54
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Vítanov
Vojtěchov
Vortová
Všeradov
Vysočina

Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko

Vítanov 126, 539 01

00271152

Vojtěchov 120, 539 01

00271161

Vortová 95, 539 61

00271187

Všeradov 39, 539 01

00271209

Dřevíkov 12, 539 01

00271217

Základní informace o DSO dle stanov







Předmět činnosti






Typ DSO

Organizační struktura

podpora snižování nezaměstnanosti v jednotlivých členských obcích
i celém regionu
zlepšování životního prostředí
rozvoj ekonomiky v regionu
rozvoj infrastruktury na území členských obcí
rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých obcích a celém regionu
společné projekty a společné postupy v oblastí školství, sociální
péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku
a péče o zvířata
spolupráce v oblasti zabezpečování čistoty obce, správy veřejné
zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních
odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
zásobovaní vodou, odvádění a čištění odpadních vod
spolupráce při zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického
vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní
obslužnosti daného území
spolupráce v oblasti ochrany ovzduší
spolupráce a společné projekty v oblasti správy majetku obcí, lesů,
domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení

polyfunkční
 valná hromada
 výbor svazku
 předseda výboru svazku
 místopředseda výboru svazku
 jednatel výboru svazku
 hospodář výboru svazku
 revizní komise
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO



Valná hromada





každá obec má jeden hlas
projednává a schvaluje činnosti svazku za uplynulé období
od posledního VH
projednává a schvaluje plán činnosti na následující období
projednává a schvaluje zprávu revizní komise
projednává a schvaluje návrhy, které vznese výbor nebo kterýkoli
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Usnášení schopnost

Výbor svazku

Usnášeníschopnost
Předseda výboru svazku
Místopředseda výboru
svazku

Jednatel výboru svazku

člen sdružení, a které budou hlasováním zařazeny do programu
valné hromady
 volí výbor svazku
 rozhoduje o výši členských příspěvků na následující období
 rozhoduje o návrhu přijetí nebo vyloučení člena
 rozhoduje o mimořádném použití majetku svazku
 rozhoduje ve věcech odvolání se členů proti rozhodnutí výboru
svazku a revizní komise
 schvaluje závěrečný účet svazku
Je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku. K platnému
usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů svazku.
 schvaluje standardní členství ve svazku a navrhuje přijetí nových
členů
 řídí činnost svazku podle stanov, smlouvy či rozhodnutí valné
hromady
 navrhuje případné vyloučení některých členů svazku pro hrubé
porušení smlouvy nebo stanov
 rozhoduje o vyloučení v případě nehrazení členských příspěvků člena
po dobu delší než jeden rok
 schvaluje účetní závěrku
Usnášeníschopnost není uvedena ve stanovách. Výbor svazku rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů.
 řídí činnost výboru a zasedání valné hromady
 zastupuje svazek navenek








Hospodář výboru svazku 





Revizní komise



Usnášeníschopnost

Zastupuje předsedu výboru svazku v jeho nepřítomnosti
V případě nepřítomnosti místopředsedy a předsedy výboru svazku
zastupuje předsedu v jeho funkcích
Vede úřední agendu svazku
Pořizuje zápisy z jednání
Vede archiv svazku
Na základě pověření předsedy nebo místopředsedy může zavazovat
svazek navenek
Odpovídá za hospodaření svazku a jeho soulad s právními předpisy
Zodpovídá za vedení povinných finančních evidencí
Odpovídá za vedení a evidenci ostatního majetku svazku
provádí kontrolu hospodaření svazku
kontroluje plnění a dodržování smlouvy a stanov
kontroluje dodržování programu činnosti svazku
kontroluje usnesení valných hromad a výboru svazku
prověřuje v plném rozsahu případné podněty členů svazku,
o výsledku šetření informuje nejbližší valnou hromadu
je povinna přezkoumat každý podnět podaný členskou obcí,
projednat výsledky zjištění na nejbližší valné hromadě a podat obci
zprávu o výsledku šetření

Stanovami neupraveno.
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Financování DSO





příspěvky členů svazku
o výši stanoví valná hromada podle počtu obyvatel obcí k 1. 1. daného roku
finanční prostředky získané z dotací a grantů
příspěvky od státních regionálních a ostatních institucí a orgánů
dary a odkazy institucí nebo jednotlivců

Závěr a doporučení
DSO má široké pole působnosti a je poměrně aktivní. Jeho hlavními činnostmi jsou podpora snižování
nezaměstnanosti v jednotlivých členských obcích i celém regionu, zlepšování životního prostředí, rozvoj
ekonomiky v regionu, rozvoj infrastruktury na území členských obcí, rozvoj cestovního ruchu
v jednotlivých obcích a celém regionu, společné projekty a společné postupy v oblastí školství, sociální
péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku a péče o zvířata, spolupráce v oblasti
zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu
komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobovaní vodou,
odvádění a čištění odpadních vod, spolupráce při zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického
vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, spolupráce
v oblasti ochrany ovzduší, spolupráce a společné projekty v oblasti správy majetku obcí, lesů, domovního
a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení. Z celkových 28 členských obcí spadá pod ORP Žďár
nad Sázavou pouze jedna obec, a to obec Chlumětín, proto je tento svazek obcí v rámci území správního
obvodu ORP Žďár nad Sázavou bezvýznamný a tedy se nehodí k prohlubování meziobecní spolupráce
v tomto ORP.
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3.12 Zelená cesta
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Název DSO

Zelená cesta

Adresa

Řečice 135, Radešínská Svratka, 592 33

IČ

75147467

Web

-

Počet členů DSO

3

Název
Račice
Bohdalec
Podolí

ORP

Adresa

Nové Město
na Moravě Račice 23, Bobrová, 592 55
Žďár nad
Sázavou
Bohdalec 101, Bobrová, 592 55
Nové Město
na Moravě Podolí 43, Bobrová, 592 55

IČ
00599701
00599280
00599689

Základní informace o DSO dle stanov

Předmět činnosti

Typ DSO

Organizační struktura

Realizace společného záměru opravy a údržby obecních komunikací
spojujících členské obce, budování a údržba veřejné zeleně,
odpočinkových míst a rozvoj volnočasových aktivit občanů obcí
svazku Zelná cesta

Monotematický
 Valná hromada,
 Správní rada,
 Předseda svazku obcí,
 Místopředsedové svazku obcí (2),
 Revizní komise
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO




Valná hromada









Rozhodovat o všech závažných otázkách svazku obcí
Volit a odvolávat členy revizní komise z řad fyzických osob,
delegovaných členy svazku obcí
Volit a odvolávat předsedu svazku obcí, místopředsedy svazku obcí,
členy správní rady a revizní komise z řad fyzických osob,
delegovaných členy svazku obcí
Rozhodovat o přijetí dalších členů
Schvalovat roční účetní závěrku a rozpočet na další období
Schvalovat výši členského příspěvku a termín jeho úhrady
Rozhodovat o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku
obcí a schvalovat plán činnosti na další období
Rozhodovat o změnách a dodatcích stanov
Schvalovat usnesení
Rozhodovat o zrušení svazku obcí s likvidací a dále rozhodovat o
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Usnášeníschopnost

Správní rada

Usnášeníschopnost

Předseda/
Místopředsedové (2)

Revizní komise

Usnášeníschopnost

jmenování, odměňování a odvolání likvidátora
Jmenovat a odvolávat ekonomku svazku
Rozhodovat o výši majetkového podílu nového člena svazku obcí
V případě ukončení členství rozhodovat o vypořádání majetkového
podílu člena
Schvalovat závěrečný účet
Jednou ročně projednat zprávy o hospodaření dobrovolného svazku

Není uvedeno ve stanovách.
 Rozhodovat o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů
svazku obcí
 Ukládat konkrétní úkoly k zajištění svým členům
 Kontrolovat plnění povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé
členy ze stanov, z usnesení valné hromady a úkolů uložených správní
radou
 Připravovat podklady pro jednání valné hromady a rozhodovat o
jejím svolání
 Rozhodovat o uzavírání obchodních případů
 Udělovat předchozí souhlas předsedovi s uzavíráním, změnami a
ukončením pracovně právních vztahů
 Rozhodovat o udělení pověření k jednání za svazek obcí dalším
osobám, max. však v kompetencích náležejících předsedovi
 Zabezpečovat hospodaření svazku obcí
 Zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat členy
svazku obcí o záležitostech svazku
Není uvedeno ve stanovách.
 Zastupovat svazek obcí navenek samostatně v intencích cílů
schválených valnou hromadou
 Uzavírat obchodní případy
 Uzavírat, měnit a ukončovat pracovně právní vztahy s předchozím
souhlasem správní rady
 Provádět kontrolu hospodaření svazku obcí
 Zajišťovat přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem
 Volit ze svého středu předsedu, kterého zplnomocňuje k účasti na
jednání správní rady s hlasem poradním
 Dohlížet na činnost správní rady
 Nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a
kontrolovat tam obsažené údaje
 Přezkoumávat roční účetní závěrku a předkládat své vyjádření valné
hromadě
 Podávat zprávy o hospodaření dobrovolného svazku obcí valné
hromadě nejméně jednou ročně
Není uvedeno ve stanovách.
Financování DSO



Finanční vklad 100 000 Kč na každého člena
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Řádné členské příspěvky
Mimořádné členské příspěvky
Příjem z dotací a darů
Příjem z vlastní hospodářské činnosti

Závěr a doporučení
DSO Zelená cesta je monontematickým svazkem, jehož hlavní činností je realizace společného záměru
opravy a údržby obecních komunikací spojujících členské obce, budování a údržba veřejné zeleně,
odpočinkových míst a rozvoj volnočasových aktivit občanů obcí svazku Zelná cesta. Tento svazek
sdružuje pouze tři obce, z nichž jen jedna náleží k ORP Žďár nad Sázavou. Z těchto důvodu nelze tento
svazek doporučit pro podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce.
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3.13 České dědictví UNESCO
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Název DSO

České dědictví UNESCO

Adresa

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

IČ

70963452

Web

www.unesco-czech.cz

Počet členů DSO

12

Název

ORP

Holašovice

Český
Krumlov
České
Budějovice

Kroměříž

Kroměříž

Kutná Hora

Kutná Hora

Lednice

Břeclav

Valtice

Břeclav

Litomyšl

Litomyšl

Olomouc

Olomouc

Praha

Praha

Telč

Telč

Třebíč
Žďár nad Sázavou

Třebíč
Žďár nad
Sázavou

Brno

Brno

Český Krumlov

Adresa
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český
Krumlov

IČ
00245836

Jankov 46, 373 84
Velké náměstí 115, 767 01
Kroměříž
Havlíčkovo nám. 551, 284 01
Kutná Hora
Zámecké nám. 70, 691 44
Lednice

00245020

Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Bratří Šťastných 1000, 570 20
Litomyšl

00283665

Horní nám. 583, 783 01 Olomouc
Mariánské nám. 2, 156 00 Praha
1
nám. Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč

00299308

Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč
nám. Republiky 2, 591 01 Žďár
nad Sázavou
Dominikánské nám. 1, 643 00
Brno

00290629

00287351
00236195
00283339

00276944

00064581
00286745

00295841
44992785

Základní informace o DSO dle stanov


Předmět činnosti


popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy
světového kulturního a přírodního dědictví
uplatňuje a prosazuje specifické problémy míst světového dědictví
při úpravě právních norem a navrhování nových právních norem,
které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí a jejich
hospodaření a při jednání s ústředními orgány státní správy
poskytuj veřejnosti informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle
Sdružení, a to včetně užití a přístupu k veřejně provozovaným
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Typ DSO

Organizační struktura

informačním a datovým sítím
provádí společnou přípravu a realizaci projektů ve výchově a
vzdělání zejména nejmladší generace ve vztahu ke kulturnímu a
přírodnímu dědictví
vyměňuje zkušenosti související s ochranou, zachováním,
označováním a prezentaci kulturního a přírodního dědictví
spolupracuje s nevládními organizacemi a institucemi s posláním
obdobným s cíli Sdružení, které působí v ČR i v zahraničí

polyfunkční
 valná hromada
 výkonný výbor
 výkonný ředitel
 předseda
 místopředseda
 čestný orgán – emeritní předseda, poradce, člen
Pravomoci jednotlivých orgánů DSO



Valná hromada

Usnášeníschopnost
Výkonný výbor
Usnášeníschopnost
Výkonný ředitel

vrcholný orgán
posuzuje činnost Sdružení a orgánů Sdružen z hlediska naplňování
účelu a cíle Sdružení a schvaluje koncepci činnosti Sdružení na další
období
 projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření Sdružení za
období od minulé valné hromady, rozhoduje o majetku Sdružení,
rozhoduje o výši členského ročního příspěvku
 rozhoduje o sídle Sdružení
 schvaluje změny nebo doplnění stanov Sdružení
 schvaluje jednací řád valné hromady Sdružení a volební řád Sdružení
 volí a odvolává předsedu, místopředsedu a výkonného ředitele
Sdružení
 rozhoduje o vyloučení člena ze Sdružení, rozhoduje o majetkovém
vypořádání člena při vystoupení člena ze Sdružení, bere na vědomí
zánik členství z důvodu vyškrtnutí státu ze Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví
 schvaluje aktuální seznam členů
 schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku Sdružení
 rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zrušení
Sdružení
 rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí
Je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina zástupců
členů Sdružení. Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných
zástupců členů Sdružení.
 zajišťuje chod sdružení v období mezi jednáními valné hromady
 realizuje usnesení valné hromady
Je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Rozhoduje hlasováním nadpoloviční většiny přítomných.
 samostatně jedná jménem svazku
 řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem
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rozhoduje o záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami
vyhrazeny do působnosti valné hromady
zabezpečuje řádné vedení účetnictví sdružení
předkládá valné hromadě po skončení účetního období ke schválení
roční uzávěrku, zprávo činnosti sdružení a o stavu jeho majetku
vykonává veškeré právní úkony v pracovněprávních vztazích jménem
sdružení a je jeho nejvyšším hospodářským pracovníkem
samostatně jedná jménem svazku
rozhoduje o všech věcech, které nespadají dle stanov do pravomocí
valné hromady či výkonného ředitele

Předseda




Místopředseda



samostatně jedná jménem svazku

Čestný orgán



právo zúčastňovat se jednání valné hromady s hlasem poradním
Financování DSO





roční členské příspěvky
o konkrétní výši určuje rozhodnutím valná hromada
podpůrné prostředky, zejména dotace a dary fyzických a právnických osob
činnost sdružení

Závěr a doporučení
České dědictví UNESCO je činným, polyfunkčním svazkem, který sdružuje 12 obcí, přičemž pouze 1 náleží
do ORP Žďár nad Sázavou. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří popularizace,
zveřejňování a propagace významu, souvislostí a problémů světového kulturního a přírodního dědictví.
Ovlivňuje však jen malé území daného ORP, není vhodným kandidátem na prohlubování meziobecní
spolupráce.
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4 Návrhová část
Na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou působí 13 dobrovolných svazků obcí (Dobrovolný
svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bobrová – v likvidaci), z nichž právě 4 je monotematických a zbylých 9
polyfunkčních. V případě monotematických svazků jde většinou klasicky o výstavby vodovodů,
kanalizací, plynofikaci, ale objevuje se zde také záměr rozvoje a ochrany lesů nebo zvelebování místních
komunikací. Většina monotematických DSO přesahuje i do jiných ORP, a to někdy téměř 90 %. V případě
polyfunkčních svazků v ORP Žďár nad Sázavou se jedná o všestranný rozvoj zemědělství, kultury, školství,
ekonomiky a dalších sfér. I do některých polyfunkčních DSO zasahují sousední ORP. Nejvýznamnějším ze
všech 13 DSO je pro tuto ORP, po zvážení všech aspektů, zřejmě jen Svazek obcí Pooslaví.

Závěr a doporučení
Ze všech výše uvedených informací vyplývá, že při zohlednění počtu členů DSO spadajících do správního
obvodu ORP Žďár nad Sázavou se jeví jako nejlepší řešení stanovit Svazek obcí Pooslaví jako základní
kámen pro myšlenku rozvoje meziobecní spolupráce v rámci daného ORP, na který se pak budou dále
nabalovat další obce a příp. svazky tak, aby pokryly celou oblast ORP Žďár nad Sázavou.
Pokud by bylo přistoupeno k této variantě, bylo by zřejmě vhodné uvažovat o určité profesionalizaci.
Prostor pro toto lze poté identifikovat např. v ustavení manažerského postu v rámci organizační
struktury. Tento orgán by mohl vystupovat v pozici orgánu, kterému jsou svěřeny administrativní a
organizační činnosti (viz pozice tajemníka). Zcela zásadní však zůstává zachování kontrolní funkce orgánů
tvořených představiteli členských obcí, a tedy respektování většinového, demokratického a
reprezentativního principu.
Další klasickou alternativou je založení úplně nového dobrovolného svazku obcí, který by měl sdružovat,
pokud možno, všechny obce ORP Žďár nad Sázavou. S ohledem na rozdílné hospodářské a
geomorfologické podmínky v severní a jižní části ORP Žďár nad Sázavou a dopravní obslužnosti daného
ORP, by administrativní centrum nového DSO bylo vhodné situovat do centrální části dotčeného území
ORP. Čím větší počet obcí spadajících do správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou bude nový
dobrovolný svazek sdružovat, tím může být z hlediska sdílení nákladů efektivnější.
Ať už DSO Pooslaví nebo úplně nový svazek obcí by se měl zaměřit zejména na problematiku školství,
konkrétně na dlouhodobou spolupráci města Žďár nad Sázavou a obcí v rámci umisťování dětí do
mateřských škol a škol základních. Následná pozornost by měla být směrem k problematice sociálních
služeb, konkrétně na podporu domů s pečovatelskou službou tak, aby starší občané mohli zůstat
v prostředí jim známém a blízkém. Dalším zásadním problémem je odpadové hospodářství, konkrétně
kompostování bioodpadu. Zde jsou tři možnosti řešení, a to podpora domácích kompostáren,
komunitních kompostáren nebo centrálních kompostáren, samozřejmě vždy s ohledem na finanční
dopady a dopady na životní prostředí.
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