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DODATEK Č. 2 STANOV DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 

 

Základní ustanovení 

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka (dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka byly schváleny dne 23. 12. 2015 (dále jen „Stanovy“), 

tímto dodatkem je členové svazku mění následujícím způsobem: 

1. V čl. II se na konci odst. 7 doplňuje věta: „Tento postup se týká zejména změny stanov (čl. VII.) 
a schvalování členských příspěvků (čl. XV.).“ 

2. V čl. VII Stanov se nahrazují odstavce 2 a 3, které nově zní:  
„2.O změně stanov rozhoduje valná hromada usnesením. Pro přijetí takového usnesení je třeba 
souhlas alespoň dvou třetin všech členů svazku. 
3.Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Dodatky ke stanovám se pořadově 
číslují a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci a jejich rozeslání členským obcím je 
odpovědný předseda svazku, který je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 15 dnů od 
schválení daného usnesení všem členům svazku a příslušnému krajskému úřadu.“   

3. V čl. IX odst. 3 Stanov se dosavadní písm. n) označuje jako písm. o) a písm. n) nově zní:  
„rozhodování o podání žádosti o dotaci a schvalování přijetí dotace“. 

4. V čl. IX Stanov se dosavadní odst. 13 až 16 označují jako odst. 14 až 17. Ustanovení čl. IX odst. 
9 až 13 Stanov nově zní: 
„9.Valná hromada může být konána též distančním způsobem s hlasováním s využitím 

technických prostředků, pouze však ve výjimečných odůvodněných případech. Pro přípravu a 

konání distanční valné hromady platí shodné podmínky jako pro prezenční konání s tím, že musí 

být zajištěna identifikovatelná účast členů svazku a neomezená možnost účasti veřejnosti, jakož 

i možnost vyjádření všech zúčastněných. 

10.Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

svazku. 

11.K platnému usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 

svazku vyjma případů, kdy se podle stanov požaduje jiné kvórum. 

12.Není-li valná hromada usnášeníschopná, ukončí předseda zasedání valné hromady a pořídí 

o tom zápis. Předseda následně svolá náhradní valnou hromadu se shodným programem, a to 

písemnou pozvánkou rozeslanou členům svazku nejpozději do 7 dnů ode dne, na který byla 

svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 14 dnů 

ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Nesvolá-li náhradní valnou hromadu 

předseda, je tak oprávněn učinit místopředseda anebo kterýkoli z členů svazku. 

13.Náhradní schůze valné hromady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů svazku. K přijetí usnesení náhradní valnou hromadou je nutný souhlas nadpoloviční 

většiny členů svazku. Náhradní schůze však nemůže rozhodovat o záležitostech, pro které je 

stanovami vyžadována jiná většina, než jaká je uvedena v čl. IX odst. 11. Na zasedání náhradní 

valné hromady nemůže být zařazen nový bod programu.“ 

 
5. V čl. XI Stanov se nahrazuje odst. 3, který nově zní: „Kontrolní komise se schází dle potřeb, 

nejméně však 1x za půl roku. Schůzi kontrolní komise připravuje a svolává předseda kontrolní 
komise v součinnosti s předsedou svazku. Schůzi kontrolní komise řídí předseda kontrolní 
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komise. Pozvánka na schůzi kontrolní komise spolu s programem, termínem a místem konání 
musí být v elektronické podobě rozeslána členům kontrolní komise minimálně 7 dní před 
konáním schůze.“ 

6. V čl. XI Stanov se zrušuje dosavadní odst. 13. 
7. V čl. XI Stanov se dosavadní odst. 4 až 18 (bez zrušeného odst. 13) nově označují jako odst. 5 

až 17. 
3. V čl. XI Stanov odst. 4 nově zní: „Schůze kontrolní komise může být konána též distančním 

způsobem s hlasováním s využitím technických prostředků. Pro přípravu a konání distanční 
schůze kontrolní komise platí shodné podmínky jako pro prezenční konání s tím, že musí být 
zajištěna identifikovatelná účast členů kontrolní komise, jakož i možnost vyjádření všech 
zúčastněných.“ 

8. V čl. XV Stanov se nahrazuje odst. 1, který nově zní: „Pravidelný roční členský příspěvek pro 
nadcházející kalendářní rok stanovuje valná hromada.“ 

9. V čl. XV Stanov se dosavadní odst. 3 až 5 označují jako odst. 4 až 6. 
1. V čl. XV Stanov odst. 3 nově zní: „Předseda svazku zajistí informování členů o schváleném 

ročním a mimořádném příspěvku.“ 
2. Ostatní ustanovení Stanov zůstávají beze změny.  

 

Závěrečná ustanovení 

1. Schválení změn Stanov je součástí usnesení valné hromady.  
2. Součástí schvalujícího usnesení je znění provedených změn Stanov, jakož i úplné znění Stanov 

po provedených změnách.    
3. Znění těchto stanov je účinné po schválení zastupitelstvem jednotlivých členů svazku a poté 

valnou hromadou DSO Kladská stezka. 
 
 

 

 


