STANOVY
Sdružení Krušné hory- západ
založeného sdružení, ve smyslu § 20, písm. f), 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (registrace
u Okresního úřadu Karlovy Vary dne 9. června 1994 pod ev. č. 2/1994, evidováno u Krajského úřadu
Karlovarského kraje pod ev. číslem 16/1994) ve znění upraveném dodatkem č. 1 schváleným valnou
hromadou dne 2. 11. 1995.
Právní postavení Sdružení vychází z § 46, odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje v souladu s § 49 až § 54 zákona 128/2000 Sb., o obcích. Sdružení je
dobrovolným svazkem obcí (§ 49, odst. 3 zákona 128/2000 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Upravené v konečném znění a schválené valnou hromadou Sdružení Krušné hory – západ dne 19. 12.
2006. Stanovy byly rozšířeny v bodu II. Předmět činnosti - od 2. 5
Na základě usnesení Valné hromady Sdružení Krušné hory – západ č. 26/11/2014, konané dne 21.11.2014
v souladu s čl. VI., odst. 6.2 stanov sdružení projednalo a schválilo nové stanovy.
Na základě usnesení Valné hromady Sdružení Krušné hory – západ č.30/09/2019 hlasováním per rollam ve
dnech 9.9. – 18.9. 2019 schválilo sdružení změnu stanov v tomto znění:
_____________________________________________________________________________________
Článek I.
NÁZEV SDRUŽENÍ
Sdružení nese název: Sdružení Krušné hory – západ
Článek II.
SÍDLO SDRUŽENÍ
Sídlem Sdružení je: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
Článek III.
ČLENOVÉ SDRUŽENÍ
Členy Sdružení jsou:
Město Abertamy, IČ: 00254398, se sídlem Farní 2, 362 35 Abertamy
Město Boží Dar, IČ: 00479705, se sídlem Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar
Obec Dalovice, IČ: 00573213, se sídlem Hlavní 99, 362 63 Dalovice
Obec Děpoltovice, IČ: 00573221, se sídlem Děpoltovice 44, 362 25 Nová Role
Obec Hájek, IČ: 00573230, se sídlem Hájek 68, 363 01 Ostrov nad Ohří
Město Horní Blatná, IČ: 00480002, se sídlem nám. Sv. Vavřince 1, 362 35 Abertamy
Město Hroznětín, IČ: 00254592, se sídlem Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín
Obec Jenišov, IČ: 00573248, se sídlem Jenišov 88, 362 11 Jenišov
Město Jáchymov, IČ: 00254622, se sídlem náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
Obec Krásný Les, IČ: 00872067, se sídlem Krásný Les 20, 363 01 Ostrov nad Ohří
Obec Merklín, IČ: 00254789, se sídlem Merklín 6, 362 34 Merklín
Obec Nové Hamry, IČ: 00479080, se sídlem Nové Hamry 274, 362 21 Nejdek 1
Město Ostrov, IČ: 00254843, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov
Obec Otovice, IČ: 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice
Obec Pernink, IČ: 00254878, se sídlem T. G. Masaryka 1, 362 36 Pernink
Obec Potůčky, IČ: 00254894, se sídlem Potůčky 58, 362 38 Potůčky
Obec Sadov, IČ: 00254959, se sídlem Sadov 34, 362 61 Karlovy Vary 1
Obec Smolné Pece, IČ: 00573281, se sídlem Smolné Pece 143, 362 25 Nová Role
Obec Šemnice, IČ: 00255033, se sídlem Dubina 25, 362 72 Kyselka
Obec Velichov, IČ: 00255122, se sídlem Velichov 13, 363 01 Ostrov nad Ohří
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Článek IV.
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SRUŽENÍ
Sdružení působí na území obcí:
Abertamy, Boží Dar, Děpoltovice, Dalovice, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jenišov, Jáchymov, Krásný
Les, Merklín, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, Potůčky, Sadov, Smolné Pece, Šemnice, Velichov.
Článek V.
PŘEDMĚT ČINNOSTI
1. Sdružení Krušné hory - západ bylo založeno zejména za účelem podpory rozvoje infrastruktury a
cestovního ruchu, propagace kulturních, společenských a sportovních aktivit v regionu.
2. Přeshraniční spolupráce obcí pro zajištění společných projektů, získávání finančních prostředků na
podporu rozvoje regionů Krušných hor a Poohří.
3. Sdružení je garantem vzájemné spolupráce a koordinace mezi členy Sdružení při
přírodních a kulturních hodnot.

zachování

4. Sdružení směřuje svoji činnost ke zviditelnění území, zkvalitnění životního prostředí, kdy propagací
vytváří podmínky pro ekonomické zajištění tohoto záměru.
5. Sdružení směřuje svou činnost k vytváření podmínek vzdělávání, pořádání seminářů, vzdělávacích
kurzů, zejména pro neziskové organizace, školy, samosprávu, státní správu a případné další zájemce,
včetně obyvatel regionu všech věkových skupin.
6. Sdružení směřuje svou činnost především v oblasti:
a) rozvíjení osvěty a vzdělanosti lidského potencionálu v území členů Sdružení,
b) výchovy, vzdělávání a poskytování informací všem věkovým skupinám obyvatelstva žijících
v území členů Sdružení,
c) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
d) školící a vzdělávací činnosti se zaměřením zejména na problematiku neziskových organizací,
samosprávy, státní správy a poradenské činnosti při čerpání finančních prostředků z dotačních
programů ČR, EU a dalších zdrojů,
e) metodická a odborná pomoc při tvorbě, realizaci a administraci projektů žadatelů,
f) pořádání výměnných stáží v rámci ČR a zahraničí,
g) realizace ediční, dokumentační a vzdělávací činnosti, pořádání vlastních kulturních,
společenských či osvětových akcí, organizování odborných seminářů, besed, konferencí a jiných
pracovních setkání.

Článek VI.
DOBA TRVÁNÍ SDRUŽENÍ
Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

Článek VII.
ČLENSTVÍ
1. Zakládajícími členy Sdružení jsou města a obce, případně sdružení obcí, které založily Sdružení
Krušné hory – západ, a jejich zastupitelstva schválila zakládací listinu a stanovy před registrací
Sdružení. Dalšími členy Sdružení jsou města a obce, které do Sdružení vstoupily po registraci
Sdružení do příslušného registru, vedeného u Krajského úřadu Karlovarského kraje.
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2. Dalšími členy Sdružení se mohou stát města a obce Karlovarského kraje a Ústeckého kraje, které do
Sdružení vstoupí na základě písemné přihlášky řádně schválené konkrétním zastupitelstvem. Přijetí
nových členů do Sdružení schvaluje Valná hromada souhlasem nadpoloviční většiny přítomných
členů.
3. Žádost o členství (přihlášku) projedná na svém nejbližším jednání Valná hromada Sdružení a
rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče jako člena Sdružení.
4. Nový člen Sdružení podepisuje dodatek k zakladatelské smlouvě a přistupuje k ní i ke stanovám
v plném rozsahu.
5. Nový člen Sdružení je povinen hradit členské příspěvky počínaje rokem, ve kterém do Sdružení
vstupuje.
6. Členství ve Sdružení zaniká:
a) písemnou výpovědí odstupujícího člena Sdružení na základě usnesení městského nebo obecního
zastupitelstva člena Sdružení, přičemž písemná výpověď odstupujícího člena Sdružení musí být
doručena předsedovi Sdružení, a to v půlroční oznamovací lhůtě nejpozději k 30. 6. a členství
končí k 31. 12. s tím, že členský příspěvek na rok, ve kterém člen odstupuje, propadá v prospěch
Sdružení,
b) zánikem právnické osoby – člena Sdružení (včetně rozdělení a sloučení obce),
c) rozhodnutím Valné hromady Sdružení, a to z důvodu soustavného porušování nebo neplnění
dohodnutých činností a závazků,
d) neplacením členského příspěvku, a to ani do 60ti dnů od doručení výzvy k úhradě, pro který je
příspěvek stanoven, pokud člen nezaplatí ani na základě písemné výzvy předsedy nebo
místopředsedy Sdružení.
7. Při vyloučení člena nebo při vystoupení člena ze Sdružení nemá člen nárok na majetkové vypořádání,
přičemž u vyloučeného nebo vystoupivšího člena propadají veškeré doposud uhrazené příspěvky a
majetek získaný výkonem společné činnosti obcí ve Sdružení Krušné hory – západ ve prospěch tohoto
Sdružení, není-li valnou hromadou rozhodnuto jinak.
Článek VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ
Každý z členů Sdružení má zejména právo:
a)

pověřit na valnou hromadu jednoho zástupce s hlasem rozhodujícím a má právo určit jednoho
zástupce s hlasem poradním; být řádně informován o činnosti Sdružení,

b)

účastnit se valné hromady, předkládat zde své návrhy, vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu
a hlasováním se podílet na rozhodování tohoto orgánu Sdružení, přičemž všichni členové Sdružení
mají rovné hlasovací právo,

c)

žádat potřebné vysvětlení od rady Sdružení a nahlížet do všech smluv uzavřených ve věcech
předmětu činnosti Sdružení, jakož i do účetních knih a dokladů Sdružení, vznášet dotazy ohledně
hospodaření, má právo žádat provedení zvláštní účetní závěrky, která musí být provedena do 30 dnů
od doručení písemné žádosti,

d)

na podíl na likvidačním zůstatku Sdružení při zániku Sdružení bez právního nástupce,

e)

žádat po radě Sdružení písemné zprávy o jednotlivých akcích Sdružení,

f)

vystoupit ze Sdružení, kdy vystoupení člena ze Sdružení nesmí ohrozit přípravu a realizaci toho
kterého výkonu předmětu činnosti Sdružení, na kterém se tento člen bezprostředně podílí, ani dobu
udržitelnosti určenou případným dotačním titulem,
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Každý z členů Sdružení je zejména povinen:
a) respektovat ustanovení zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení a plnit uložené povinnosti z nich
vyplývající,
b) respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení a plnit povinnosti uložené těmito rozhodnutími tak, aby
vedly k plnění cílů Sdružení,
c) plnit závazky, vyplývající z členství ve Sdružení, zejména ve stanovené lhůtě platit členské
příspěvky,
d) vyvíjet v rámci Sdružení i samostatně svoji činnost v souladu s cíly Sdružení a tak, jak je
v zakladatelské listině dohodnuto s tím, že se současně zdrží jakékoli činnosti, která by byla těmto
cílům na újmu a mohla jejich dosažení ztížit.
Článek IX.
ORGÁNY SDRUŽENÍ
Orgány Sdružení jsou:

a) valná hromada
b) rada
c) dozorčí komise
Článek X.
VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji všichni členové Sdružení.
2. Valná hromada rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti Sdružení. Při hlasování má každý
člen Sdružení 1 hlas. Valná hromada se skládá ze zástupců jednotlivých členů Sdružení (obcí). Člena
Sdružení zastupuje na valné hromadě Sdružení starosta nebo místostarosta příslušné obce, pokud
příslušné zastupitelstvo obce k tomuto účelu nezmocní jinou osobu.
3. Valná hromada volí z řad svých členů radu a z členů zvolené rady dále volí předsedu a místopředsedu
rady, kteří jsou zároveň předsedou a místopředsedou Sdružení.
4. Valná hromada rozhoduje zejména o:
- schvalování stanov Sdružení a jejich změn,
- přijetí dalších členů Sdružení a o případném vyloučení členů Sdružení,
- volbě dozorčí komise Sdružení,
- přijetí projektů, které se svým významem dotýkají oblasti Sdružení,
- hospodaření Sdružení, jako jsou schvalování rozpočtu, kontrole plnění rozpočtu, projednání
a schválení výsledku hospodaření,
- rozpuštění a likvidaci Sdružení,
- vstupu Sdružení do jiných právnických osob nebo o založení samostatné právnické osoby nebo o
založení právnické osoby s dalšími účastníky jiných právnických osob, podle platných právních
předpisů,
- výši, čase a způsobu úhrady ročních členských příspěvků,
- schválení formy a výši odměn osobám, pověřeným Sdružením výkonem jednotlivých funkcí,
- pověření jiného člena Sdružení oprávněním jednat jménem Sdružení, v případě nepřítomnosti
předsedy a místopředsedy Sdružení,
- dalších záležitostech, u nichž si valná hromada rozhodování vyhradí.
4. Valnou hromadu svolává předseda Sdružení alespoň 14 dní před termínem jejího konání s uvedením
programu, a to dle potřeby Sdružení, minimálně však 2 x ročně.
5. Mimořádná valná hromada se svolává, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů Sdružení nebo
dozorčí komise. Předseda rady je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 1
měsíce ode dne doručení žádosti o její svolání.
4

6. Valná hromada volí ze svých řad zapisovatele a ověřovatele zápisu s tím, že valnou hromadu řídí
předseda Sdružení.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Pokud
v době stanoveného začátku valné hromady není zaručena usnášeníschopnost, svolá rada novou
valnou hromadu na sedmý den ode dne konání této valné hromady. Není-li tato valná hromada
usnášeníschopná, odloží se jednání o půl hodiny a poté je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu
na počet přítomných.
8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, přičemž ke schválení změny
stanov je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Sdružení.
9. Na jednání valné hromady může každý člen Sdružení přizvat další fyzické nebo právnické osoby,
s hlasem poradním, zejména:
- členy zastupitelských orgánů,
- zástupce státní správy,
- odborníky z různých oblastí, kteří mohou napomáhat při řešení konkrétních úkolů nebo při
dosahování cílů Sdružení.
10. Valná hromada může přijímat usnesení formou per rollam i mimo svoje řádné zasedání a to tak, že
návrh usnesení rozešle rada průkazně všem členům Sdružení s určením lhůty, do níž se mají písemně
či elektronicky vyjádřit, zda s navrženým usnesením souhlasí, či nikoliv. Pokud se členové Sdružení
do stanovené lhůty nevyjádří, má se za to, že s usnesením souhlasí. Upozornění, že jde o usnesení
v intencích tohoto bodu stanov, musí být v písemném návrhu výslovně uvedeno.
11. Z jednání valné hromady je pořizován zápis, který musí kromě data a místa konání a prezenční listiny
obsahovat zejména:
a) schválený program valné hromady,
b) přijatá rozhodnutí s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu,
c) námitky a podněty účastníků valné hromady
12. Každý člen Sdružení má právo na jeden výtisk zápisu z jednání valné hromady. Minimálně jedno
vyhotovení zápisu je archivováno po dobu 10 let.
13. Zápis z jednání valné hromady je možné rozeslat i elektronickou formou.
Článek XI.
RADA SDRUŽENÍ
1.

Rada Sdružení je výkonným orgánem sdružení.

2.

Rada Sdružení je volena valnou hromadou na dobu čtyř let a počet jejich členů je sedm.

3.

Rada Sdružení zajišťuje realizaci rozhodnutí valné hromady Sdružení. Řídí a odpovídá za běžný
chod Sdružení, zejména zabezpečuje běžnou činnost Sdružení, odpovídá za řádné hospodaření a
vedení účetní agendy Sdružení, zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení roční zprávu o
činnosti a roční účetní závěrku.

4.

Rada Sdružení se schází dle potřeby, minimálně však 3x ročně.

5.

Rada Sdružení vykonává funkci společníka, nebo člena jiných právnických osob, ve kterých je
Sdružení členem, nebo společníkem.

6.

Funkční období rady je 4 roky a koresponduje s volebním obdobím zastupitelstev členů Sdružení.
Předseda rady je povinen svolat do 3 měsíců po komunálních volbách do obecních zastupitelstev
valnou hromadu k volbě nových orgánů, přičemž v takovém případě stávající předseda Sdružení
nadále vykonává svou funkci, a to do doby následující platné volby nového předsedy. Volbou nové
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rady zaniká funkce rady dosavadní. V případě ukončení funkce člena rady v průběhu funkčního
období je chybějící člen kooptován do rady z řad náhradníků zvolených valnou hromadou.
7.

Rada je usnášeníschopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň 2/3 jejích členů. Jednání rady
svolává předseda rady z vlastního uvážení nebo na žádost jiného člena rady, a to písemnou nebo
elektronickou formou, minimálně však 7 dní přede dnem jednání, s uvedením programu jednání.
Rada rozhoduje většinou všech hlasů, v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas jejího předsedy.

8.

Členové rady jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo Sdružení způsobit škodu,
přičemž ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů tímto nejsou nedotčena.

9.

O průběhu zasedání se pořizuje zápis podepsaný předsedou Sdružení a zapisovatelem. Každý člen
rady má právo, aby v zápisech byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. Zápis
z jednání rady Sdružení obdrží každý člen Sdružení rovněž elektronickou formou.

10. Každý člen rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením. Toto prohlášení musí být
projednáno na nejbližším zasedání rady. Pokud se tak nestane, končí jeho funkce dnem, kdy toto
prohlášení mělo být projednáno.
11. Jednání rady je oprávněn zúčastnit se z titulu své funkce předseda dozorčí komise. Předseda rady je
povinen o termínu jednání rady předsedu dozorčí komise vyrozumět.
12. Ze své činnosti je rada odpovědná valné hromadě.
Článek XII.
DOZORČÍ KOMISE
1.

Dozorčí komise je kontrolním orgánem Sdružení.

2.

Dozorčí komise je 3 členná.

3.

Dozorčí komisi řídí její předseda, kterého volí dozorčí komise ze svých členů.

4.

Funkční období dozorčí komise je 4 roky.

5.

Dozorčí komise kontroluje, zda činnost a hospodaření Sdružení a jeho orgánů je v souladu se
zakladatelskou listinou, stanovami, usnesením jednotlivých orgánů Sdružení a platnými obecně
závaznými právními předpisy.

6.

Dozorčí komise je oprávněna nahlížet do všech dokumentů Sdružení, příslušné orgány Sdružení jsou
povinny tuto kontrolu umožnit.

7.

Dozorčí komisi svolává její předseda podle potřeb, nejméně však jednou za 3 měsíce.

8.

Dozorčí komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů. Dozorčí komise
rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas jejího předsedy.

9.

Dozorčí komise ze svých jednání pořizuje zápis a předkládá svá průběžná zjištění radě.

10. Dozorčí komise je oprávněná v případě potřeby svolat valnou hromadu Sdružení.
11. Ze své činnosti je dozorčí komise odpovědná valné hromadě.
12. Dozorčí komise zpracovává a předkládá valné hromadě roční kontrolní zprávu.
Článek XIII.
STATUTÁRNÍ ORGÁN SDRUŽENÍ
1. Statutárním orgánem Sdružení je předseda Sdružení, který je zároveň předsedou rady. V době jeho
nepřítomnosti jedná místopředseda rady. Jiné osoby mohou za Sdružení jednat jen na základě písemné
plné moci udělené předsedou Sdružení nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedou Sdružení.
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2. Předseda Sdružení jedná za Sdružení navenek. Za Sdružení se podepisuje tak, že k tištěnému nebo
napsanému názvu Sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis.
Článek XIV.
KONTROLA ČLENY SDRUŽENÍ
Činnost Sdružení podléhá kontrole členů Sdružení, a to prostřednictvím projednání ročních zpráv
předkládaných členům Sdružení dozorčí komisí Sdružení a zveřejněním návrhu rozpočtu Sdružení k
připomínkám členů Sdružení a dále účastí členů Sdružení v orgánech Sdružení. Informovanost členů
Sdružení je zajišťována rovněž zasíláním zápisů z jednotlivých jednání orgánů Sdružení.
Článek XV.
SPORY O KOMPETENCI
Pro řešení případných sporů o kompetenci mezi orgány Sdružení je rozhodující stanovisko valné
hromady.
Článek XVI.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Rada Sdružení odpovídá Sdružení za škodu, kterou jí způsobí porušením povinnosti při výkonu své
funkce ve stejném rozsahu, jako odpovídá příkazník svému příkazci dle občanského zákoníku.
Článek XVII.
HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
Účetní období
Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem.
Účetnictví Sdružení
Účetnictví Sdružení bude vedeno v souladu s platnou právní úpravou zákona o účetnictví v platném a
účinném znění, přičemž veškeré originály účetních dokladů budou řádně evidovány a archivovány.
Účetní závěrka
1. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a
zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné údaje o majetkové a finanční situaci a o výši
dosaženého zisku nebo případné ztrátě.
2. Rada je povinna zajistit řádné sestavení účetní závěrky ve lhůtě vyplývající z obecně závazných
právních předpisů. Za vyhotovení roční účetní závěrky zodpovídá rada a předkládá ji ke schválení
valné hromadě. Rada je dále povinna v souladu s ust. § 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, požádat o přezkoumání hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok příslušný Krajský
úřad Karlovarského kraje, anebo zadat přezkoumání auditorovi.
3. Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Sdružení rada předloží do 30.
června následujícího kalendářního roku valné hromadě k projednání s návrhem na opatření k nápravě
nedostatků.
Výroční zpráva
Rada zajistí zpracování výroční zprávy za každé účetní období, i když to zákon na zadané účetní období
nepřikazuje.
Majetek členů Sdružení, který vkládají do Sdružení
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S výjimkou členských příspěvků členové Sdružení nevkládají do Sdružení jiný majetek, pokud valná
hromada Sdružení nerozhodne jinak.
Zdroje příjmů Sdružení
1. Zdroje příjmů Sdružení jsou tvořeny zejména:
a) členskými příspěvky, které jsou členové Sdružení povinni zaplatit, rozhodne-li o tom valná
hromada Sdružení, přičemž výše členských příspěvků, stanovených poměrem počtu trvale
bydlících osob každé členské obce Sdružení k 31.12. předchozího roku k celkovému počtu
trvale bydlících osob všech členů Sdružení k 31.12. předchozího roku, je pro každý rok
schvalována valnou hromadou s tím, že členský příspěvek je splatný do 28.2. příslušného
roku.
b) mimořádné členské příspěvky,
c) příspěvky kraje,
d) příjem z dotací a darů,
e) příjem z vlastní hospodářské činnosti.
2. Majetek Sdružení může být použit pouze k účelům vztahujícím se k předmětu činnosti Sdružení.
Rozdělení zisku
O způsobu rozdělení případného zisku rozhoduje na návrh rady valná hromada souhlasem prosté většiny
hlasů přítomných členů
Rozdělení ztráty
O způsobu krytí ztrát Sdružení rozhoduje na návrh rady valná hromada souhlasem prosté většiny hlasů
přítomných členů.
Článek XVIII.
ZÁNIK A ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ
Sdružení se zrušuje bez právního nástupce na základě:
a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Sdružení,
b) rozhodnutí soudu o zrušení Sdružení z důvodu uvedených v platném právním předpise,
c) prohlášení konkurzu na majetek Sdružení nebo zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku Sdružení.
Rozhodnutí valné hromady o zrušení Sdružení
1. Valná hromada může rozhodnout o zrušení Sdružení a o přechodu jeho jmění na právního nástupce
nebo o jeho likvidaci.
2. Při zrušení Sdružení bez likvidace přejdou majetek a závazky Sdružení na právního nástupce. Poté
podá dosavadní předseda Sdružení návrh Krajskému úřadu Karlovarského kraje na výmaz Sdružení
z registrace.
3. Sdružení zaniká dnem výmazu Sdružení z registru Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Důvody pro podání žaloby na zrušení Sdružení
Kterýkoliv člen Sdružení se může u soudu domáhat zrušení Sdružení, pokud jsou v činnosti Sdružení
hrubě porušovány právní předpisy a přes písemné upozornění člena nebyla v přiměřené lhůtě sjednána
náprava.
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Likvidace Sdružení
1. Likvidace jmění Sdružení při jeho zrušení rozhodnutím valné hromady provádí likvidátor jmenovaný
valnou hromadou. Valná hromada určuje také výši odměny likvidátora.
2. Po dobu likvidace Sdružení užívá svého jména s dodatkem „v likvidaci“. Dnem, k němuž byl
likvidátor jmenován, přechází právo jednat jménem Sdružení na osobu likvidátora. Likvidátor je
oprávněn jednat jménem Sdružení jen ve věcech spojených s likvidací.
3. Ke dni zahájení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a tu předloží valné hromadě ke schválení
do 60 dnů od jmenování. Dále likvidátor sestaví zahajovací rozvahu ke dni zahájení likvidace a předá
ji všem členům Sdružení spolu s likvidačním plánem a s inventarizačním zápisem o mimořádné
inventarizaci hospodářských prostředků provedené ke dni zahájení likvidace.
4. Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména:
a) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu,
b) dokončit běžné záležitosti,
c) vypořádat daně, odvody a poplatky,
d) vypořádat závazky pohledávky,
e) zpeněžit majetek Sdružení nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem,
f) podávat členům Sdružení čtvrtletní a roční hlášení o průběhu likvidace doložené účetní závěrkou.
5. Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji členům Sdružení ke schválení
spolu se závěrečnou zprávou průběhu likvidace.
6. Skončí-li likvidace přebytkem, rozdělí jej po zdanění a zaplacení odměn za likvidaci likvidátor mezi
členy Sdružení poměrně podle výše vložného vkladu.
7. Po ukončení likvidace zajistí likvidátor výmaz Sdružení z příslušného registru.
Článek XIX.
ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou Sdružení Krušné hory – západ dne
21.11.2014 a upraveny hlasováním valné hromady per rollam ve dnech 9.9. – 18.9. 2019.
2. Stanovy lze měnit nebo doplňovat pouze rozhodnutím valné hromady.
V Ostrově dne 18.9.2019
Z pověření valné hromady Sdružení Krušné hory – západ

___________________________________
Ing. Markéta Sinkulová Moravcová
předsedkyně Sdružení Krušné hory – západ
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