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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 

Reg. č. 336/2015/PV 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, jako 

orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 49 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), a ust. § 10 zák. č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o návrhu Dobrovolného svazku obcí 

Povýmolí, IČ: 04363531, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, zastoupeného Mgr. Petrem 

Boreckým, předsedou svazku, na provedení změny zápisu v rejstříku dobrovolných svazků 

obcí vedeném Krajským úřadem Středočeského kraje v souvislosti se změnou stanov, které 

mění předmět činnosti dobrovolného svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, 

a způsob, jakým tento orgán dobrovolný svazek obcí zastupuje, 

 

takto: 

 

Ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zákona o obcích, v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném 

Krajským úřadem Středočeského kraje pod číslem registrace 336/2015/PV u dobrovolného 

svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Povýmolí, IČ: 04363531, se sídlem Pražská 276, 250 82 

Úvaly, zakládá do sbírky listin stanovy svazku ze dne 24.02.2021, a v části „předmět činnosti 

svazku obcí, orgány, kterými dobrovolný svazek obcí jedná, s uvedením způsobu, jakým tento 

orgán svazek obcí zastupuje“, zapisuje tyto změny: 

 

vymazává se:  

předmět činnosti:   

1. Hlavní činnost svazku obcí je zaměřena zejména na výkon činností směřujících 

k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování 

společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: 
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a) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, zejména pak v oblasti 

školství 

b) koordinace odpadového hospodářství 

c) ochrana životního prostředí v zájmovém území 

d) společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území 

e) podpora sportu a jiných zájmových činností, včetně využití sportovních zařízení 

f) podpora sociální péče a pečovatelské služby 

g) podpora zdravotnických zařízení a poskytování těchto služeb 

h) vytváření služeb a zařízení sloužících ke zlepšování životního prostředí obcí, jejich 

vzhledu, úpravě veřejných prostranství, komunikací, kulturních památek a dopravní 

obslužnosti, likvidaci domovních odpadů, počišťování měst a obcí, zabezpečování 

zimní údržby 

i) koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku 

j) slaďování zájmů a činností místních samospráv 

k) vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku 

l) zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami 

m) zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jednotlivé agendy 

jednotlivých společných akcí 

n) propagace svazku a jeho zájmového území. 

 

2. Svazek obcí může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů 

svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává 

nedotčena. 

 

3. Svazek obcí může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

 spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že 

jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku 

svazku. 

 

Zapisuje se: 

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících 

k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování 

společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: 

a) zřízení a provoz svazkové základní školy, 

b) propagace svazku a jeho zájmového území, 

c) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, 

d) oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví, 

e) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů, 

f) oblasti rozvoje kultury, 

g) požární ochrany, 

h) ochrany veřejného pořádku, 

i) ochrany životního prostředí, 

j) ochrany ovzduší, 
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k) rozvoje cestovního ruchu, 

l) podpory podnikání, 

m) rozvoje služeb v zájmovém území, 

n) zajištění dopravní obslužnosti, 

o) zabezpečování čistoty obcí, 

p) správy veřejné zeleně, 

q) správy veřejného osvětlení, 

r) zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 

s) společných nákupů energií, 

t) společného zajištění telekomunikačních služeb, 

u) správy majetku obcí, zejména místních komunikací, 

v) administrativní činnosti. 

 

2. Svazek obcí může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů 

svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává 

nedotčena. 

3. Svazek obcí může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím 

účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku. 

 

Zápis v části „orgány, kterými svazek jedná“ se doplňuje takto: 

nebo místopředsedové svazku. 

 

Zápis v části „způsob, jakým zastupuje dobrovolný svazek obcí orgán, kterým dobrovolný 

svazek obcí jedná“ se doplňuje takto:  

V případě více místopředsedů členská schůze určí posloupnost zastupování předsedy. 

 

 

Odůvodnění 

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 25.01.2022 návrh Dobrovolného svazku obcí 

Povýmolí, IČ: 04363531, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, zastoupeného Mgr. Petrem 

Boreckým, předsedou svazku, na provedení změny zápisu v rejstříku dobrovolných svazků 

obcí vedeném Krajským úřadem Středočeského kraje v souvislosti se změnou stanov, které 

mění předmět činnosti dobrovolného svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, 

a způsob, jakým tento orgán dobrovolný svazek obcí zastupuje. 

 

Návrh byl doložen kopií zápisu z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí ze dne 

24.02.2021, jež obsahuje usnesení č. 5, kterým byla schválena a přijata změna stanov, které 

byly k návrhu přiloženy. Dále byl doložen výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce 

Sibřina č. 18/2012 ze dne 30.03.2021, kterým zastupitelstvo schvaluje odstoupení obce 

z Dobrovolného svazku obcí Povýmolí, a dále výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva obce 
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Hradešín ze dne 17.02.2020, obsahující usnesení č. 7/10/2020, kterým zastupitelstvo 

schvaluje vstup obce Hradešín do Dobrovolného svazku obcí Povýmolí, přistoupení 

k zakladatelské smlouvě a ke stanovám svazku. 

 

Vzhledem k tomu, že změna stanov, ukončení členství obce Sibřina a vstup obce Hradešín do 

Dobrovolného svazku obcí Povýmolí byly projednány a schváleny členskou schůzí 

dobrovolného svazku obcí v souladu se stanovami, a k provedení změny zápisu byly 

předloženy potřebné podklady, zapsal Krajský úřad Středočeského kraje oznámenou změnu 

do rejstříku dobrovolných svazků obcí. Stanovy ze dne 24.02.2021 se zakládají do sbírky 

listin. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí 

k Ministerstvu vnitra podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru 

legislativně právního a krajský živnostenský úřad. Lhůta pro odvolání se počítá od 

následujícího dne po oznámení (doručení) rozhodnutí. Odvolání se podává ve dvou 

stejnopisech.  

 

 

 

 

                                                                             Mgr. Pavla Adlerová 

     odborná referentka oddělení přestupků a správních agend 


