Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

8. Návrh stanov Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst,
obcí a svazků obcí
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh nového znění stanov sdružení Vírský oblastní vodovod,
sdružení měst, obcí a svazků obcí

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

stanovy Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, které tvoří
přílohu č. ...... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na své R8/199. schůzi konané dne 16. 2. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Robert Kerndl
4. náměstek - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka
28.3.2022 v 12:29
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 12:29
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Brna jsou předkládány nové stanovy sdružení Vírský oblastní vodovod, s.m.o.,
IČO: 605 52 662, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno (dále též jen „VOV“).
Návrh změny stanov vyplynul z indikativních jednání se zástupci VOV, která proběhla v rámci
zjišťování možností pro posílení vlivu statutárního města Brna ve VOV.
Z hlediska zajištění dominantního vlivu statutárního města Brna ve VOV se podařilo do návrhu nového
znění stanov prosadit zejména níže uvedené:
a) změnu spočívající ve stanovení kvalifikované většiny pro přijetí rozhodnutí členské schůze v případě
rozhodování o změně stanov, přijetí uchazeče o členství ve sdružení, volbě či odvolání členů
představenstva nebo dozorčí rady sdružení, včetně schválení smluv o výkonu funkce takových členů
volených orgánů sdružení – v takových případech je pro přijetí takového rozhodnutí členské schůze
třeba alespoň 60 % hlasů z celkového počtu hlasů všech členů sdružení. Vzhledem ke skutečnosti, že
stanovami je ukotven konstantní počet hlasů statutárního města Brna na členské schůzi tak, že tento činí
vždy 49 % z celkového počtu hlasů, nebude členská schůze schopna přijmout rozhodnutí v daných
záležitostech bez hlasů statutárního města Brna.
b) změnu v počtu členů představenstva VOV, kdy dochází k navýšení jak celkového počtu, a to z
původních 11 členů na 13, přičemž z těchto 13 členů by bylo 7 členů jmenováno ze strany statutárního
města Brna. Statutární město Brno by tak získalo většinu v představenstvu VOV. Aktuálně jsou za
statutární město Brno v představenstvu VOV 3 členové. Počty zástupců města Brna v dozorčí radě se
nemění, celkový počet členů dozorčí rady vzroste, tedy vliv v dozorčí radě statutární město Brno
neposílí. S ohledem na pravomoci orgánů VOV je však představenstvo výrazně významnějším orgánem
než dozorčí rada.
srovnávací tabulka:
současný stav
11 (3 za SMB)
6 (2 za SMB)

Představenstvo
Dozorčí rada

budoucí stav
13 (7 za SMB)
8 (2 za SMB)

c) vymezení minimálního okruhu právních jednání, pro jejichž platnost je nezbytný souhlas členské
schůze VOV a nepostačuje tak pouze jejich schválení představenstvem.
Předkládaný návrh stanov VOV byl projednán na jednání představenstva VOV dne 28. 1. 2022.
Po schválení návrhu stanov v zastupitelstvech jednotlivých členských obcí a měst, a schválení i v rámci
dalších subjektů budou stanovy předloženy ke schválení členské schůzi VOV, jejíž konání se
předpokládá v červnu letošního roku.
Rada města Brna projednala na své R8/199. schůzi konané dne 16. 2. 2022.

pro

---

pro

pro

Mgr. Suchý

Ing.
Kratochvíl

pro

Ing. Grund

pro

RNDr.
Chvátal

pro

Ing. Fišer

JUDr. Oliva

Bc.
Koláčný
pro

Róbert
Čuma

pro

JUDr.
Kerndl

pro

Mgr. Hladík

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro
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Stanovy sdružení – úplné znění
Preambule
Podle ustanovení § 20f zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanského zákoníku)
založili dne 20.12.1993 zakladatelé zájmové sdružení právnických osob „Vírský oblastní vodovod“. Toto
sdružení bylo registrováno u Magistrátu města Brna dne 30.12.1993.
Článek 1
Název, sídlo a předmět činnosti sdružení
1. Název sdružení zní:
Vírský oblastní vodovod,
sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)
2. Sídlo sdružení je v Brně.
3. Předmět činnosti:
a) Hlavní činnost
- správa majetku Vírského oblastního vodovodu (VOV)
- rozvoj a strategie plánování VOV
b) Doplňková činnost
- poradenství v oblasti vodního hospodářství
Článek 2
Členové sdružení, vznik členství
1. Členy sdružení jsou:
a) statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské nám. 196/1,
602 00 Brno,
b) město Modřice, IČO: 00282103, se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice,
c) město Rajhrad, IČO: 00282456, se sídlem Masarykova 32, 664 61 Rajhrad,
d) městys Doubravník, IČO: 00294268, se sídlem Doubravník 75, 592 61,
e) městys Štěpánov nad Svratkou, IČO: 00295558, se sídlem Štěpánov nad Svratkou 23,
592 63,
f) Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01
Žďár nad Sázavou,
g) Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO: 49457004, se sídlem Nám. míru 111,
666 01 Tišnov,
h) Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, IČO: 49458833, se sídlem
Masarykovo náměstí 546/9, 664 51 Šlapanice u Brna,
i) Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO: 49458892, se sídlem Kounická 1598/78,
664 91 Ivančice,
j) Vodovody a kanalizace Židlochovicko, IČO: 49458841, se sídlem Hrušovanská 214,
Vojkovice, 667 01 Židlochovice,
k) Vodárenský svazek „Bítešsko“, IČO: 49458191, sídlo náměstí Na Městečku 72, 664 71
Veverská Bítýška,
l) obec Koroužné, IČO: 00545686, se sídlem Koroužné 33, 593 01,
m) obec Hajany, IČO: 00637688, se sídlem Hajany 2, 664 43 Želešice,
n) obec Rebešovice, IČO: 00488089, se sídlem Zámecká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad,
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o)

obec Moutnice, IČO: 00282154, se sídlem Moutnice 277, 664 55 Moutnice.

2. Členství ve sdružení vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami:
- při založení sdružení dnem vzniku sdružení,
- za trvání sdružení přijetím uchazeče na základě žádosti o členství ve sdružení, na
základě rozhodnutí členské schůze sdružení dle čl. 6 těchto stanov, jehož součástí je i
změna stanov v části čl. 2 odst. 1 a čl. 6 odst. 6 stanov, přičemž počet hlasů náležejících
takto přijímanému uchazeči nemá vliv na výkon hlasovacího práva statutárního města
Brna dle čl. 6 odst. 7 stanov.
Článek 3
Doba trvání
1. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. Způsob a podmínky zániku upravují tyto stanovy.
Článek 4
Financování činnosti sdružení
1. Sdružení bude krýt svoje náklady z prostředků získaných vlastní činností.
Článek 5
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze sdružení,
b) představenstvo sdružení,
c) dozorčí rada.
Článek 6
Členská schůze sdružení
1. Členská schůze sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Do její pravomoci patří rozhodování o:
- změně stanov,
- změně předmětu činnosti,
- rozšíření počtu účastníků sdružení,
- přijetí úvěru a zahraniční účasti,
- změně jmění sdružení,
- zrušení sdružení,
- volbě a odvolání orgánů sdružení,
- bere na vědomí představenstvem schválený rozpočet,
- dalších otázkách, pokud si členská schůze vyhradí právo o nich rozhodovat či tak
stanoví tyto stanovy.
2. Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech sdružení a jeho činnosti, pokud tak stanoví
zákon nebo si rozhodování o nich členská schůze vyhradila. Ve všech ostatních věcech
rozhoduje představenstvo.
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3. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, minimálně však jednou ročně.
Pozvánka a program členské schůze musí být představenstvem zaslány všem členům sdružení
nejpozději 30 dnů před datem konání této schůze. Změna programu členské schůze je možná
jen po schválení všemi hlasy členů sdružení.
4. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech členů sdružení nebo
dozorčí rada.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení a
je-li počet hlasů přítomných členů větší než 50 % z celkového počtu hlasů. Rozhodnutí je
přijato, hlasují-li pro něj dvě třetiny přítomných členů sdružení. V případě, že členská schůze
rozhoduje o změně stanov, přijetí uchazeče o členství ve sdružení, volbě či odvolání členů
představenstva nebo dozorčí rady sdružení, včetně schválení smluv o výkonu funkce takových
členů volených orgánů sdružení, je pro přijetí takového rozhodnutí členské schůze třeba
alespoň 60 % hlasů z celkového počtu hlasů všech členů sdružení.
6. Celkový počet hlasů ve sdružení je 10000 (deset tisíc), přičemž vzájemnou dohodou členů
sdružení je rozdělení hlasů mezi členy sdružení následující:
a) statutárnímu městu Brnu náleží 4900 hlasů (tj. 49 % z celkového počtu hlasů);
b) městu Modřice náleží 1102 hlasů (tj. 11,02 % z celkového počtu hlasů);
c) městu Rajhrad náleží 616 hlasů (tj. 6,16 % z celkového počtu hlasů);
d) městysi Doubravník náleží 71 hlasů (tj. 0,71 % z celkového počtu hlasů);
e) městysi Štěpánov nad Svratkou náleží 42 hlasů (tj. 0,42 % z celkového počtu hlasů);
f) Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko náleží 183 hlasů (tj. 1,83 % z celkového počtu
hlasů);
g) Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko náleží 764 hlasů (tj. 7,64 % z celkového počtu
hlasů);
h) Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko náleží 834 hlasů (tj. 8,34 %
z celkového počtu hlasů);
i) Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice náleží 804 hlasů (tj. 8,04 % z celkového počtu
hlasů);
j) Vodovodům a kanalizacím Židlochovicko náleží 311 hlasů (tj. 3,11 % z celkového počtu
hlasů);
k) Vodárenskému svazku „Bítešsko“ náleží 141 hlasů (tj. 1,41 % z celkového počtu hlasů);
l) obci Koroužné náleží 14 hlasů (tj. 0,14 % z celkového počtu hlasů);
m) obci Hajany náleží 28 hlasů (tj. 0,28 % z celkového počtu hlasů);
n) obci Rebešovice náleží 71 hlasů (tj. 0,71 % z celkového počtu hlasů);
o) obci Moutnice náleží 119 hlasů (tj. 1,19 % z celkového počtu hlasů).
7. Vzájemnou dohodou členů sdružení se výkon hlasovacího práva statutárního města Brna
stanovuje bez ohledu na případný zánik členství kteréhokoliv z ostatních členů sdružení ve
sdružení, nebo přijetí nového člena sdružení, a to tak, že činí vždy 49 % z celkového počtu
hlasů.
V případě přijetí nového člena sdružení má přijímaný uchazeč 1 hlas, pokud členská schůze při
rozhodnutí o přijetí uchazeče nerozhodne jinak.
V případě zániku členství kteréhokoliv člena ve sdružení se hlasy tohoto člena rozdělují mezi
zbývající členy sdružení, vyjma statutárního města Brna, a to dle poměru jejich hlasů.
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Článek 7
Představenstvo sdružení
1. Představenstvo sdružení je statutárním orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení a rozhoduje o
všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze
sdružení vyhrazeny jinému orgánu.
2. Počet členů představenstva je 13, z toho: 7 za statutární město Brno, 6 za ostatní členy
sdružení. Členy představenstva volí členská schůze.
3. Pokud v průběhu volebního období klesne počet členů představenstva sdružení,
představenstvo je oprávněno kooptovat nového člena představenstva.
4. Do působnosti představenstva patří:
- plnění usnesení členské schůze, přičemž této odpovídá za svou činnost a pravidelně jí
podává zprávy o své činnosti a činnosti sdružení,
- svolávání členské schůze a příprava jejího programu,
- jmenování a odvolávání výkonného ředitele,
- schvalování rozpočtu, se kterým seznámí členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání
po schválení rozpočtu,
- uzavírání smluv a přebírání závazků za sdružení.
5. Představenstvo si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo se schází
podle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí, svolává je předseda. Předseda svolá schůzi
představenstva nejpozději do 14 dnů od doručení podnětu dozorčí rady, jestliže na její
upozornění nedošlo k nápravě nedostatků.
6. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů
představenstva. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasovalo alespoň 7 členů
představenstva. V případě rozhodování o:
- uzavření provozní a nájemní smlouvy mezi sdružením VOV a provozovatelem
vodohospodářské infrastruktury a změně obsahu těchto smluv,
- uzavření smluv o zřízení zástavního práva k majetku sdružení či zatížení majetku
sdružení právy třetích osob nebo o převzetí ručení, poskytování zápůjček a úvěrů nad
částku 10.000.000,- Kč,
- převodu či darování majetku sdružení nebo jinak označeného převodu majetku,
jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění, nebo pokud hodnota
převáděného majetku v místě a čase obvyklá překračuje částku 10.000.000,- Kč,
- schvalování střednědobého plánu investic sdružení,
- schvalování střednědobého plánu obnovy majetku sdružení,
- připojení odběratelů na vodovod v majetku sdružení VOV, pokud tímto připojením
může dojít k omezení požadovaného odběru vody některému z členů sdružení,
- roční zprávě o stavu provozovaného majetku.
je třeba pro platnost daného právního jednání nezbytný rovněž souhlas členské schůze. Tento
souhlas není třeba v případě, že změna obsahu smlouvy mezi sdružením VOV
a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury bude spočívat pouze ve zvýšení nájemného
oproti předchozímu roku trvání nájmu. Tento souhlas není třeba rovněž v případě, že změna
obsahu smlouvy mezi sdružením VOV a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury bude
spočívat pouze ve změně rozsahu pronajatého majetku o nejvýše 10 % hodnoty pronajatého
majetku ve srovnání s předchozím rokem trvání nájmu.
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7. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo místopředseda vyvolat rozhodování
„per rollam“. V případě rozhodování „per rollam“ zašle předseda nebo místopředseda návrh
rozhodnutí ostatním členům představenstva na jejich poslední známou doručovací adresu
nebo adresu elektronické pošty. Návrh rozhodnutí obsahuje podklady potřebné pro přijetí
rozhodnutí a také lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva. Pokud zde lhůta není
uvedena, má se za to, že je patnáctidenní; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu
členovi představenstva.
Rozhodnutí přijaté „per rollam“ oznámí osoba, která rozhodování „per rollam“ vyvolala, všem
členům představenstva bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí přijaté způsobem „per rollam“ je
přijato, vysloví-li s ním souhlas nejméně 7 členů představenstva.
Rozhodnutí přijatá způsobem „per rollam“ budou obsažena v zápise z časově nejbližšího
jednání představenstva.
Připouští se jednání a hlasování představenstva s využitím technických prostředků –
prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou
dvousměrnou komunikaci mezi jednáním představenstva a členem představenstva v reálném
čase (např. videokonference). Úmysl zúčastnit se představenstva a hlasovat na takovémto
představenstvu s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí člen
představenstva oznámit předsedovi, nebo místopředsedovi představenstva, který mu po
ověření totožnosti sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný
identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. Podmínky
rozhodování nebo hlasování se vždy uvedou v pozvánce na jednání představenstva nebo v
návrhu rozhodnutí při rozhodování per rollam.
8. Předseda organizuje běžnou činnost sdružení a řídí jednání představenstva, plní úkoly uložené
členskou schůzí, představenstvem nebo stanovami.
9. Jménem sdružení jedná navenek předseda, nebo místopředseda představenstva, nebo
výkonný ředitel, případně člen představenstva písemně pověřený představenstvem. Právní
úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za sdružení:
a) při závazcích do 1.000.000,- Kč předseda nebo místopředseda představenstva nebo
výkonný ředitel;
b) při závazcích nad 1.000.000,- Kč jsou oprávněni závazky podepisovat vždy dva
funkcionáři společně, a to buď:
- předseda a místopředseda představenstva,
- předseda představenstva a výkonný ředitel,
- místopředseda představenstva a výkonný ředitel,
- nebo některý z výše uvedených funkcionářů a člen představenstva, který k tomu
byl představenstvem písemně pověřen.
10. Volební období představenstva je čtyři roky.
Článek 8
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na legalitu sdružení. Její oprávnění
a povinnosti vyplývají ze zákona. Dozorčí rada je zejména oprávněna:
- kontrolovat veškerou činnost sdružení
- projednávat stížnosti a podněty členů sdružení
- vyžadovat si od představenstva, předsedy, popř. místopředsedy představenstva a
výkonného ředitele informace o hospodaření sdružení
- účastnit se zasedání všech orgánů sdružení
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-

předkládat písemné zprávy o výsledcích kontrol a svých zjištěních a vyžadovat zjednání
nápravy
navrhovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků

2. Počet členů dozorčí rady je 8, z toho 2 za město Brno, 6 za ostatní členy sdružení. Členy dozorčí
rady volí členská schůze.
3. Pokud v průběhu volebního období klesne počet členů dozorčí rady sdružení, dozorčí rada je
oprávněna kooptovat nového člena dozorčí rady.
4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada je usnášeníschopná,
pokud je přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato, pokud pro
ně hlasovali alespoň pět (5) členů dozorčí rady.
5. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo místopředseda dozorčí rady vyvolat
rozhodování „per rollam“. V případě rozhodování „per rollam“ zašle předseda nebo
místopředseda návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady na jejich poslední známou
doručovací adresu nebo adresu elektronické pošty. Návrh rozhodnutí obsahuje podklady
potřebné pro přijetí rozhodnutí a také lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady. Pokud
zde lhůta není uvedena, má se za to, že je patnáctidenní; pro začátek jejího běhu je rozhodné
doručení návrhu členovi dozorčí rady. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ oznámí osoba, která
rozhodování „per rollam“ vyvolala, všem členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu.
Rozhodnutí přijaté způsobem „per rollam“ je přijato, vysloví-li s ním souhlas nejméně 5 členů
dozorčí rady. Rozhodnutí přijatá způsobem „per rollam“ budou obsažena v zápise z časově
nejbližšího jednání dozorčí rady.
Připouští se jednání a hlasování dozorčí rady s využitím technických prostředků –
prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou
dvousměrnou komunikaci mezi jednáním dozorčí rady a členem dozorčí rady v reálném čase
(např. videokonference). Úmysl zúčastnit se dozorčí rady a hlasovat na takovéto dozorčí radě
s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí člen dozorčí rady oznámit
předsedovi, nebo místopředsedovi dozorčí rady, který mu po ověření totožnosti sdělí detaily o
způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se
bude při dálkovém přenosu identifikovat. Podmínky rozhodování nebo hlasování se vždy
uvedou v pozvánce na jednání dozorčí rady nebo v návrhu rozhodnutí při rozhodování per
rollam.
6. Dozorčí rada je z výkonu své funkce odpovědna členské schůzi, o své činnosti je povinna
podávat členské schůzi právu. Na ostatních orgánech sdružení je nezávislá.
7. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku. Schůzi svolává a řídí
předseda dozorčí rady, popř. místopředseda či pověřený člen dozorčí rady.
8. Volební období dozorčí rady je čtyři roky.
Článek 9
Zánik členství a zánik sdružení
1. Členství ve sdružení zanikne vystoupením člena ze sdružení. Žádost o vystoupení musí být
podána 12 měsíců před datem výstupu. Vystupující člen sdružení je povinen uhradit sdružení
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všechny náklady vzniklé z jeho vystoupení. Vystupující člen nemá nárok na vrácení příspěvků,
které vložil do sdružení po dobu svého členství.
2. Sdružení zaniká dohodou mezi členy sdružení.
3. Majetek sdružení, včetně všech práv a povinností, přechází na nástupnickou organizaci, která
musí být známa při zániku sdružení.
Stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi VOV, s.m.o. dne …………….

V Brně dne ………………….

………………………………………………………….
předseda představenstva
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