1. Tři obce jak zájemci o založení družstva písemně pověří jakoukoliv fyzickou
osobu jako svolavatele ustavující schůze. Předpokládá se, že touto fyzickou osobou
bude zástupce právní kanceláře, jež připravila návrh tohoto dokumentu.
2. Svolavatel zpracuje návrh stanov družstva a svolá zájemce o založení družstva
k ustavující schůzi
3. Zájemci o založení družstva podají k rukám svolavatele přihlášku do družstva
4. Proběhne ustavující schůze družstva
1) schůzi zahájí svolavatel a sdělí počet přítomných (zúčastnit se může pouze ten, kdo
podal přihlášku). Zástupce obce musí být na schůzi delegován usnesení zastupitelstva. Stejně tak musí zastupitelstva usnesením rozhodnout o účasti obcí v družstvu
a o výši vkladu,
2) svolavatel seznámí přítomné s jednáními, která již učinil (mimo jiné půjde o uzavření smlouvy o nájmu a provozování sítě s jednotlivými obcemi) s účinností od 1.
ledna 2019,
3) svolavatel navrhne pravidla jednání schůze a volbu předsedajícího,
4) svolavatel navrhne a schůze schválí přijetí přihlášek jednotlivých zájemců (pouze
ti, jejichž přihlášky byly schváleny, jsou oprávněni účastnit se nadále ustavující
schůze a hlasovat na ní,
5) schůze zvolí předsedajícího, který převezme od svolavatele její řízení. Předpokládá
se, že předsedajícím bude opět zástupce právní kanceláře, jež připravila návrh tohoto dokumentu
6) schůze schválí stanovy družstva,
7) schůze schválí seznam zakladatelů družstva,
8) každý zakladatel poté prohlásí, že přebírá vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu,
9) schůze schválí způsob splnění základního členského vkladu (v penězích na zvlášť
zřízený účet ve lhůtě 15 dnů od konání schůze) a určí osobu, která bude vkladu do
vzniku družstva spravovat,
10) schůze zvolí předsedu družstva a poté schválí i fyzickou osobu, kterou předseda
družstva (tím bude jedna z obcí) zmocní, aby jej trvale zastupovala. O delegaci této
fyzické osoby by mělo rozhodnout zastupitelstvo zvoleného člena družstva. Předpokladem je použití smlouvy příkazní (§ 2430 a násl. OZ). Pokud jde jen o odpovědnost, pak platí ustanovení § 46/3 ZOK, podle kterého tato osoba nahradí újmu
způsobenou obchodní korporaci (družstvu) společně a nerozdílně s právnickou
osobou, kterou zastupuje (tj. s obcí).
Průběh schůze a přijatá rozhodnutí se osvědčují notářským zápisem

5. Návrh stanov
Stanovy Dolnoberounského vodárenského družstva
Základní ustanovení
1. Obchodní firma družstva je Dolnoberounské vodárenské družstvo a sídlo družstva je ve
městě Řevnice.
2.

Družstvo bylo založeno za účelem společného provozování čistírny odpadních vod města
Řevnice a ostatních vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zúčastněných obcí. Cílem činností družstva je dlouhodobá udržitelnost systému zásobování pitnou
vodou a likvidace odpadních vod v regionu působnosti družstva.

3. Předmětem podnikání družstva je
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, především provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
b) vodoinstalatérství, topenářství,
c) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
d) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
4. Předmětem činnosti družstva je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a
související činnosti.
Základní členský vklad
5. Základní členský vklad, kterým se členové družstva podílejí na základním kapitálu družstva, je 200.000,- Kč a je splatný v penězích.
6. Při založení družstva je základní členský vklad splatný do patnácti dnů od konání ustavující
schůze. V případě přijetí za člena družstva později je základní členský vklad splatný do
patnácti dnů od rozhodnutí o přijetí.
Členství v družstvu
7. Členem družstva se může stát pouze obec, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu a
a) která je rozhodnuta uzavřít s družstvem neprodleně poté, co se stane jeho členem
smlouvu o nájmu a provozování alespoň části této své vodárenské infrastruktury, nebo
b) z jejíž kanalizace jsou na základě samostatné smlouvy o společné investici čištěny odpadní vody v čistírně odpadních vod Řevnice.
8. Další podmínkou pro vznik členství v družstvu je písemné prohlášení o převzetí vkladové
povinnosti k základnímu členskému vkladu a splnění vkladové povinnosti k tomuto vkladu.
9. Podmínkou pro členství v družstvu je trvání vztahu založeného jednou ze smluv uvedených
v čl. 7.

10. Převod družstevního podílu není možný.
11. Člen družstva je oprávněn z družstva i bez uvedení důvodu vystoupit ke konci kalendářního
roku. Oznámení je třeba družstvu doručit šest měsíců předem.
Práva a povinnosti člena družstva
12. Člen družstva má právo být volen do orgánů družstva, účastnit se řízení a rozhodování
v družstvu a podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.
13. Člen družstva má dále právo, aby družstvo provozovalo a spravovalo jeho vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu.
14. Člen družstva je povinen dodržovat jeho stanovy a rozhodnutí jeho orgánů.
15. Člen družstva je dále povinen řádně plnit závazky ze smluv uvedených v čl. 7.
16. Člen družstva má právo na podíl ze zisku, rozhodne-li členská schůze o jeho rozdělení.
Členská schůze
17. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
18. O termínu a programu členské schůze musí být člen družstva vyrozuměn nejméně patnáct
dnů před jejím konáním. Pozvánka na členskou schůzi se uveřejní na internetových stránkách družstva a současně zašle všem členům družstva.
19. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně kterýkoliv z členů družstva. Jestliže ji předseda družstva nesvolá tak, aby se konala do třiceti dnů od doručení žádosti, je
oprávněn ji dám svolat člen družstva, který o to požádal.
20. Výlučně do působnosti členské schůze patří:
a) změna stanov, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volba a odvolání předsedy družstva a likvidátora, určení jejich odměny, schválení
smlouvy o výkonu funkce,
c) schválení
 fyzické osoby zastupující předsedu družstva
 účetní závěrky,
 poskytnutí finanční asistence,
 jednání učiněných za družstvo do jeho vzniku,
 smlouvy o převodu nebo zastavení závodu jeho části,
 smlouvy o tichém společenství a její změny a zrušení,
 smlouvy o dalším členském vkladu a její změny a zrušení,
 zprávy likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
d) rozhodnutí o
 přijetí a vyloučení členů družstva,
 rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 tvorbě a použití rezervního fondu,
 vydání dluhopisů,

 zrušení družstva nebo o jeho přeměně.
21. Členská schůze rozhoduje i o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její
působnosti, nebo o otázkách, které si do své působnosti vyhradí.
22. Členská schůze vykonává též působnost kontrolní komise. Každý člen družstva má proto
také práva a povinnosti člena kontrolní komise.
23. Každý člen družstva má při hlasování na členské schůzi jeden hlas.
24. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny dvě třetiny všech členů družstva.
25. Nestanoví-li zákon jinak, usnáší se členská schůze většinou hlasů přítomných členů.
26. Věci spadající do působnosti členské schůze mohou být rozhodnuty též per rollam. Lhůta
pro doručení vyjádření člena družstva je třicet dnů.
Předseda družstva
27. Předseda družstva je statutárním orgánem družstva.
28. Předsedou družstva může být pouze člen družstva. Jde-li o právnickou osobu, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako předsedu družstva zastupovala. Určení této osoby podléhá souhlasu členské schůze.
29. Funkční období předsedy družstva je čtyřleté. Zakládající členové družstva deklarují zájem
se ve funkci předsedy družstva pravidelně střídat.
Informační deska družstva
30. Informační deska družstva se jeho členům zpřístupní prostřednictvím internetových stránek.
31. Internetové stránky družstva mají adresu www.dbvd.cz
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