
Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí 
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek

Část první

Stanovy dobrovolného svazku obcí „Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek" ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 09. 12. 2003 a dodatku č. 2 ze dne 20.06.2013, které jsou přílohou č. 1 
Zakladatelské smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí „Sdružení pro likvidaci komunálního 
odpadu Borek", uzavřené dne 19. 8. 1993, (dále také jen „Stanovy“), se mění a doplňují takto:

1. Čl. 11 odst. 4 Stanov se mění tak, že se původní znění čl. 11 odst. 4 nahrazuje ustanovením, 
které zní:

„4. Svazek zveřejní návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí
nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednání na zasedání valné hromady. Zveřejnění musí trvat až do 
schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, popř. závěrečného účtu. Připomínky k návrhům
střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve 
lhůtě stanovené při jejich zveřejnění nebo ústně při jejich projednávání na zasedání valné hromady. 

2. V čl. 11 Stanov se za dosavadní odst. 4 vkládají nové odst. 5 a 6, které zní:

„5. Svazek zveřejní střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet a závěrečný účet včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jejich schválení a současně 
oznámí na úředních deskách členských obcí jejich zveřejnění s uvedením, kde byly zveřejněny v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby. Tímto způsobem musí být příslušné dokumenty 
zpřístupněny až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu na následující rozpočtový rok, 
popř. závěrečného účtu za další rozpočtový rok.

  6. Schválená pravidla rozpočtového provizoria a schválené rozpočtové opatření se zveřejňují podle odst. 5 
obdobně. Schválená pravidla rozpočtového provizoria a schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněny až 
do zveřejnění schváleného rozpočtu na následující rozpočtový rok.“ 

     3.     V čl. 11 Stanov se dosavadní odstavce 5 až 8 nově označují jako odstavce 7 až 10.

Část druhá

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní znění stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu 
Borek ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 12. 2003 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 20. 6. 
2013 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

2. Dodatek č. 2 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení pro likvidaci komunálního 
odpadu Borek byl schválen valnou hromadou Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu 
Borek a účinnosti nabývá dnem podpisu.

V Dačicích dne ............................

…………………………………….
                                                                                                Ing. Karel Macků

                                                                                                                   předseda představenstva


