STANOVY
SDRUŽENÍ MĚST ČESKÁ INSPIRACE

Sdružení měst Česká inspirace, je svazek obcí, založený podle § 46 - 55 zákona č 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení).
§1
Název
Sdružení měst užívá názvu „Česká inspirace“.
§2
Sídlo
Sídlem Sdružení je Hradec Králové, tř. Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
§3
Členové
Statutární město Hradec Králové, tř. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Město Cheb, nám. Krále Jiřího 14, 350 20 Cheb
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II., 377 22 Jindřichův Hradec
Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
§4
Doba trvání Sdružení
Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
§5
Účel Sdružení
Účelem a cílem Sdružení, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je
aktivně přispívat k rozvoji turistického ruchu se zaměřením na kulturní nabídku sdružených
měst.
§6
Předmět činnosti Sdružení
K dosažení cíle a naplnění účelu Sdružení zejména:
a) popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam rozvoje turistického ruchu,
b) poskytuje veřejnosti prostřednictvím informačních center sdružených měst informační
služby, jimiž naplňuje účel a cíle Sdružení,
c) provádí společnou cílenou propagaci a reklamu v oblasti turistického ruchu,
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d) připravuje a realizuje společné propagační projekty,
e) provádí společnou prezentaci v informačních centrech jednotlivých měst a
spolupracujících partnerů,
f) spolupracuje s institucemi s posláním obdobným s cíli Sdružení, které působí v ČR i
v zahraničí.
§7
Členství v Sdružení
Členem Sdružení se stává obec nacházející se na území České republiky (ve smyslu zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to po splnění všech následujících podmínek:
a) podání písemné přihlášky, jejíž součástí je souhlas přistupující obce se stanovami
Sdružení, charakteristika člena a jeho statutárního orgánu a určení zástupců, kteří budou
člena Sdružení zastupovat na valné hromadě v počtu vyplývajícím z ustanovení § 13
těchto stanov,
b) zaplacení členského příspěvku, který je tvořen vstupním členským příspěvkem a ročním
členským příspěvkem na běžný rok ve výši stanovené valnou hromadou,
c) schválení valnou hromadou Sdružení.
Aktuální seznam všech členů je vždy předložen k projednání valné hromadě a vydán jako
příloha usnesení valné hromady. Aktuální seznam všech členů je přílohou stanov Sdružení.
§8
Práva a povinnosti členů
(1) Práva členů:
a) účastnit se jednání valné hromady Sdružení a být informován o výsledku jejího jednání,
b) hlasovat na valné hromadě a při rozhodování orgánů Sdružení, do nichž jsou zvoleni,
c) podávat orgánům Sdružení návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich vyřízení,
d) účastnit se aktivit a činností Sdružení a být o nich informován,
e) kontrolovat činnost Sdružení v rozsahu a způsobem vyplývajícím z těchto stanov.
(2) Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy Sdružení a respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení,
b) platit řádně a včas členské příspěvky,
c) přispívat aktivně k účelu a cíli Sdružení,
d) písemně oznamovat změny na místech svých zástupců v orgánech a při činnostech
Sdružení.

§9
Členský příspěvek
(1) Členský příspěvek je tvořen:
A/ vstupním členským příspěvkem
B/ ročním členským příspěvkem.
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(2) Výše vstupního členského příspěvku je stanovena 70.000,- Kč pro každého účastníka
sdružení a příspěvek je splatný do 30ti dnů od podání písemné přihlášky ve smyslu
ustanovení § 7 písm. a) těchto stanov.
(3) Výše ročního členského příspěvku je určena valnou hromadou do 20. prosince
předchozího kalendářního roku. Roční členský příspěvek je splatný vždy do 30. ledna
běžného roku na účet Sdružení.
(4) Při zániku členství ve Sdružení se členský příspěvek členovi Sdružení nevrací a zůstává
majetkem Sdružení.
§ 10
Zánik členství
(1) Členství ve Sdružení zaniká u všech členů vystoupením ze Sdružení, vyloučením ze
Sdružení nebo zánikem člena.
(2) Vystoupením zaniká členství ve Sdružení vždy pouze k 31. 12. kalendářního roku na
základě písemné výpovědi doručené na adresu sídla Sdružení nejpozději 3 měsíce před
tímto datem. Ke dni zániku členství bude provedeno i majetkové vypořádání člena, který
podal řádně a včas výpověď. O způsobu tohoto vypořádání rozhoduje valná hromada.
(3) Vyloučení člena ze Sdružení je mimořádným zánikem členství, k němuž může dojít
v případě, že člen Sdružení hrubě porušuje stanovy Sdružení, případně jedná v rozporu se
zájmy Sdružení. K vyloučení může dojít po předchozím písemném upozornění a musí být:
a) rozhodnuto a odsouhlaseno valnou hromadou Sdružení,
b) sděleno vylučovanému členovi písemně a s uvedením důvodu vyloučení.
c) Za termín vyloučení je považován třicátý den od doručení písemného oznámení o
vyloučení člena, odeslaného ze sídla Sdružení, pokud se člen neodvolá do 14 dnů po
obdržení písemného oznámení o odvolání.
(4) O odvolání podle odst. 3 písm.c) rozhodne valná hromada na svém nejbližším zasedání.
Rozhodnutí o odvolání je konečné. Tím není vyloučeno použití obecných právních předpisů.
§ 11
Vzájemné závazky
Člen neručí za závazky Sdružení, Sdružení neručí za závazky člena.
§ 12
Orgány Sdružení
(1) Orgány sdružení jsou:
A/ valná hromada
B/ předseda Sdružení
C/ místopředseda Sdružení
D/ výkonný výbor
(2) Vrcholným orgánem Sdružení je valná hromada.
(3) Statutárními orgány Sdružení jsou předseda a místopředseda Sdružení. Za sdružení je
každá z osob, které jsou statutárními orgány, oprávněna jednat samostatně. Při podepisování
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za Sdružení připojí osoba, která je statutárním orgánem Sdružení, svůj podpis k natištěnému
nebo nadepsanému názvu Sdružení.
(4) Při zastupování jsou povinny statutární orgány Sdružení řídit se rozhodnutím valné
hromady Sdružení.
§ 13
Valná hromada
(1) Valná hromada se skládá ze zástupců jednotlivých členů. Každý člen jmenuje tento počet
svých zástupců:
Statutární město Hradec Králové
3 zástupce
Město Cheb
2 zástupce
Město Jindřichův Hradec
2 zástupce
Město Kutná Hora
2 zástupce
Město Litomyšl
2 zástupci
Město Polička
1 zástupce
Město Telč
1 zástupce
Město Třeboň
1 zástupce
(2) Počet zástupců obcí, které do družení přistoupí v době jeho trvání, je určen s ohledem na
počet obyvatel těchto obcí takto:
Obce s počtem obyvatel nad 50 000
3 zástupci
Obce s počtem obyvatel nad 10 000 do 50 000
2 zástupci
Ostatní obce
1 zástupce
(3) Každý zástupce má jeden hlas.
(4) Valná hromada může být řádná nebo mimořádná. Valnou hromadu svolává předseda
Sdružení, a to řádnou valnou hromadu nejméně dvakrát ročně. O svolání a návrhu programu
řádné i mimořádné valné hromady informuje všechny členy nejméně 30 dní předem. Návrhy
základních dokumentů navržených k projednání valnou hromadou zašle všem členům
nejpozději týden před termínem konání valné hromady.
(5) Mimořádná valná hromada může být svolána
A/ jestliže o to předsedu Sdružení požádají písemně alespoň dva členové Sdružení
B/ jestliže Sdružení je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti.
(6) Při svolání mimořádné valné hromady musí být stanoven předmět jednání.
(7) Působnost valné hromady:
a) posuzuje činnost Sdružení a orgánů Sdružení z hlediska naplňování účelu a cíle Sdružení a
schvaluje koncepci činnosti Sdružení na další období; projednává a schvaluje projekty a
akce zaměřené na realizaci předmětu činnosti Sdružení,
b) projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření Sdružení za období od minulé
valné hromady, rozhoduje o majetku Sdružení, rozhoduje o výši členského ročního
příspěvku
c) rozhoduje o sídle Sdružení
d) schvaluje změny nebo doplnění stanov Sdružení,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

volí a odvolává předsedu a místopředsedu Sdružení,
jmenuje a odvolává výkonného ředitele a rozhoduje o výši jeho odměny,
jmenuje a odvolává členy výkonného výboru,
rozhoduje o způsobu rozdělení zisku,
rozhoduje o vyloučení člena ze Sdružení, rozhoduje o majetkovém vypořádání člena při
vystoupení nebo vyloučení člena ze Sdružení,
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, uvedených v těchto stanovách,
rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí.
v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb., je valná hromada orgánem,
který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o
účetnictví.

(8) Valná hromada rozhoduje hlasováním zástupců měst ve Sdružení dle § 13, odst.1.
(9) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů
Sdružení.
(10) Nepřítomný člen valné hromady může být zastoupen jiným členem vybaveným plnou
mocí k zastupování. Výsledek hlasování se přijímá jako usnesení valné hromady.
(11) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda Sdružení náhradní valnou
hromadu tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně
svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet,
i když je účast nižší, než stanovuje odstavec (10); nemůže se však pravomocně usnášet o
změnách a doplňování stanov Sdružení, o vyloučení člena, o splynutí, sloučení, rozdělení a
jiném způsobu zrušení členství a o výši členského příspěvku, volit předsedu a místopředsedu,
jmenovat výkonného ředitele Sdružení a členy výkonného výboru.
(12) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupů členů
Sdružení.
(13) Valná hromada může zřídit další orgány, např. komise, poradní gremia, atp..
§ 14
Výkonný výbor
(1) K zajištění chodu sdružení v období mezi jednáními valné hromady ustavuje sdružení
výkonný výbor, složený ze zaměstnanců informačních center a odborných útvarů
obecních úřadů zástupců sdružených měst. Členy výkonného výboru jmenuje valná
hromada na návrh jednotlivých členů sdružení. Funkční období členů výkonného výboru
není časově omezeno. Počet členů výkonného výboru je proměnlivý.
(2) Činnost výkonného výboru řídí místopředseda sdružení.
(3) Do působnosti výkonného výboru náleží realizovat usnesení valné hromady.

5

(4) Jednání výkonného výboru svolává místopředseda Sdružení. Výkonný výbor je
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů.
§ 15
Předseda
Valné hromadě předsedá starosta nebo primátor sdruženého města nebo jím pověřená osoba.
V této funkci se stanoví princip střídání starostů v řízení valné hromady na základě
abecedního pořadí podle názvů sdružených měst. Funkční období pro předsednictví valné
hromadě jsou 2 kalendářní roky. V této funkci se postupně vystřídají starostové všech
členských měst a pořadí se kontinuálně opakuje. Člen, jemuž členství vznikne v průběhu
kalendářního roku, je zahrnut do pořadí podle shora uvedeného principu vždy od 1.1.
kalendářního roku následujícího po vzniku jeho členství.
§ 16
Místopředseda
(1) Místopředsedu Sdružení volí valná hromada. Funkční období místopředsedy Sdružení je
shodné, nestanoví-li valná hromada jinak, s délkou volebního období v místní samosprávě.
(2) Ve vztahu k zaměstnancům Sdružení plní místopředseda Sdružení funkci statutárního
orgánu zaměstnavatele.
(3) Do působnosti místopředsedy Sdružení patří:
* organizační agenda Sdružení
* zajištění vedení účetnictví Sdružení
* hospodaření s prostředky v objemu a struktuře schváleného rozpočtu Sdružení
* předložení roční účetní závěrky valné hromadě
* předložení valné hromadě zprávy o činnosti Sdružení a o stavu jeho majetku
Zajištění těchto agend může delegovat na členy výkonného výboru na základě plné moci,
kterou schvaluje valná hromada

§ 17
Majetek Sdružení
(1) Majetkem Sdružení mohou být věci, práva a peníze.
(2) Zdroje příjmů Sdružení :
a) členské příspěvky,
b) podpůrné prostředky, zejména dotace a dary fyzických a právnických osob
(3) Majetek Sdružení může být použit jen k realizaci předmětu jeho činnosti, vymezené
těmito stanovami.
(4) Za majetek a hospodaření Sdružení odpovídá valná hromada Sdružení. Prodej, nabývání,
převod, zřízení věcného břemene či předkupního práva nebo zástava nemovitého majetku
Sdružení mohou být uskutečněny pouze na základě předchozího rozhodnutí valné
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hromady. Bez tohoto rozhodnutí valné hromady jsou právní úkony Sdružení neplatné.
Evidence majetku a účetnictví Sdružení se řídí platnými předpisy.
§ 18
Finanční hospodaření
(1) Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
(2) Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na
příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po
skončení kalendářního roku.
(3) V případě, že sdružení vykáže zisk, rozhodne valná hromada o jeho rozdělení. V případě,
že Sdružení vykáže ztrátu, rozhodne valná hromada o podílu jednotlivých členů na její
úhradě.
§ 19
Účetní závěrka a výkaznictví
(1) Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle
obecně závazných právních předpisů.
(2) Sdružení zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně
závazných právních předpisů.
(3) Schvalování účetní závěrky ve smyslu ustanovení § 13, odst. 7, písm. o) stanov DSO
Česká inspirace se poprvé provede za účetní období roku 2012.

§ 20
Zrušení a zánik Sdružení
(1) Sdružení může zrušit svým rozhodnutím valná hromada. K rozhodnutí o zrušení Sdružení
je zapotřebí třípětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení.
(2) V rozhodnutí valné hromady o zrušení Sdružení musí být uvedeno, zda je určen právní
nástupce a zda jmění Sdružení přechází na určeného právního nástupce a za jakých
podmínek.
(3) V případě, že není určen právní nástupce, určí valná hromada likvidátora a postup
likvidace dle platných právních předpisů a zároveň valná hromada určí, jak bude naloženo
s likvidačním zůstatkem.
(4) Valná hromada schválí návrh na výmaz z registrace a určí osobu odpovědnou za podání
tohoto návrhu.
(5) Sdružení zaniká výmazem z registrace v souladu s § 20j odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 21
Kontrola činnosti Sdružení jeho členy
Členové Sdružení jsou oprávněni kontrolovat činnost a hospodaření Sdružení, zejména jsou
oprávněni požadovat informace a vysvětlení od místopředsedy Sdružení. Dotázaný je povinen
písemně odpovědět na dotaz člena Sdružení, týkající se činnosti či hospodaření Sdružení, do
30 dnů od doručení dotazu.
Závěrečná ustanovení
(1) Stanovy mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím valné hromady.
(2) V případech neupravených těmito Stanovami se postupuje podle zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení).
V Poličce dne 16. listopadu 2012

Změna Stanov DSO Česká inspirace byla schválena na zasedání valné hromady, které se
konalo dne 16. listopadu 2012 v Poličce usnesením č. 6/55.
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