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D O D A T E K  č .  1  
S t a n o v  s v a z k u  o b c í   

„ M i k r o r e g i o n  J i z e r s k é  h o r y “  
přijatý ve smyslu ustanovení čl. XVI./e stanov a který tvoří nedílnou součást stanov přijatých 

dne 29.9.1999. 

1. Tam, kde je ve stanovách uveden pojem „sdružení“ se tento nahrazuje souslovím „svazek 

obcí“. 

2. Tam, kde je ve stanovách uvedeno sousloví „sdružení obcí“, nahrazuje se souslovím 

„svazek obcí“. 

3. V ustanovení čl. I. odst. 1. se za zkratku „Sb.“ doplňuje věta: „ , ve znění platném 

k 29.9.1999,“. 

4. V ustanovení čl. I. odst. 1. se za první větu doplňuje nová věta: „Protože došlo k přijetí 

nového zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.), bylo nezbytné, aby i tyto stanovy byly 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak se zákonem o obcích.“. 

5. V ustanovení čl. I. odst. 1. se ruší třetí věta a nahrazuje tímto textem: „Založení svazku obcí 

bylo dohodnuto na setkání starostů obcí Bedřichov (IČ: 525 511, Bedřichov 218, 468 12 

Bedřichov), Janov nad Nisou (IČ: 262 358, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou), 

Nová Ves nad Nisou (Nová Ves nad Nisou 281, 468 27 Nová Ves nad Nisou), Pulečný 

(Pulečný 26, 468 02 Pulečný), Lučany nad Nisou (IČ: 262 455, Lučany nad Nisou 333, 468 

71 Lučany nad Nisou) a měst Jablonec nad Nisou (IČ: 262 340, Mírové náměstí 3100/19, 467 

51 Jablonec nad Nisou), Smržovka (Náměstí T.G.Masaryka 600, 468 51 Smržovka) a 

Rychnov u Jablonce nad Nisou (Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou) dne 29. 

9. 1999.“. 

6. V ustanovení čl. II. písm. b) se za slovo „Nisou“ doplňuje text: „ , Mírové náměstí 3100/19, 

467 51 Jablonec nad Nisou“. 

7. V ustanovení čl. II. se ruší písm. c) a nahrazuje se tímto textem: „c) Účastníky svazku obcí  

jsou ke dni schválení těchto stanov města Jablonec nad Nisou (IČ: 262 340, Mírové náměstí 

3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou), Rychnov u Jablonce nad Nisou (Husova 490, 468 02 

Rychnov u Jablonce nad Nisou), Smržovka (Náměstí T.G.Masaryka 600, 468 51 Smržovka) a 

obce Bedřichov (IČ: 525 511, Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov), Janov nad Nisou (IČ: 

262 358, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou), Nová Ves nad Nisou (Nová Ves nad 

Nisou 281, 468 27 Nová Ves nad Nisou), Pulečný (Pulečný 26, 468 02 Pulečný), Lučany nad 

Nisou (IČ: 262 455, Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany nad Nisou).“ 

8. V ustanovení čl. XII. písm. b) se v první větě před tečku za větou doplňuje text: „z řad 

starostů členských obcí svazku obcí“. 

9. V ustanovení čl. XIII. se v nadpisu tohoto článku slovo: „Místopředsedové“ nahrazuje 

slovem: „Místopředseda“. 
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10. V ustanovení čl. XIII. písm. b) první věta se slovo: „Místopředsedy“ nahrazuje slovem: 

„Místopředsedu“. 

11. V ustanovení čl. XIII. písm. d) se slovo: „místopředsedů“ nahrazuje slovem: 

„místopředsedy“. 

12. V ustanovení čl. XIV. písm. c) druhá věta se vypouští slovo: „vrcholové“. 

13. V ustanovení čl. XX. písm. b) se za první větu doplňuje následující text: „ Při skončení 

účasti člena svazku obcí má právo na majetkový podíl (vypořádací podíl) svazku obcí; jeho 

hodnota se vypočítá podílem z hodnoty získané z mezitímní účetní závěrky a počtu členů 

svazku obcí. Přihlédne se také k celkové činnosti takové člena svazku obcí ve svazku obcí.“. 

 

14. V ustanovení čl. XX. se doplňují písmena c) a d) tohoto znění: „c) Zisk vyplývající 

z činnosti svazku obcí je určen pouze pro potřeby svazku obcí a nemůže být použit pro 

výplatu členům svazku obcí. 

d) Pokud nebude mezi členy svazku obcí písemně předem dojednáno jinak, platí, že na 

úhradách ztráty svazku obcí se členové svazku obcí podílejí společně a nerozdílně.“ 

 

15. V ustanovení čl. XXIII. písm. a) třetí věta se slova před tečkou za větou: „okresního 

úřadu“ nahrazují: „Krajského úřadu Libereckého kraje“. 

 

16. V ustanovení čl. XXV. písm. b) druhá věta se slova: „Okresnímu úřadu v Jablonci nad 

Nisou“ nahrazují: „Krajskému úřadu Libereckého kraje“. 

 

17. V ustanovení čl. XXV. písm. c) se slova: „Okresní úřad v Jablonci nad Nisou“ nahrazují: 

„Krajský úřad Libereckého kraje“. 

 

18.V ustanovení čl. XXV. písm. d) se slova: „Okresnímu úřadu v Jablonci nad Nisou“ 

nahrazují: „Krajskému úřadu Libereckého kraje“. 

 

19. V ustanovení čl. XXVI. se slova: „Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou“ nahrazují: 

„Krajského úřadu Libereckého kraje“. 

 

20. V ustanovení čl. XXVIII. písm. a) se slova: „Okresnímu úřadu v Jablonci nad Nisou“ 

nahrazují: „Krajskému úřadu Libereckého kraje“. 

 

21. V ustanovení čl. XXX. se doplňuje nové písm. d) tohoto znění: „d) Dodatek stanov včetně 

stejnopisu stanov ve znění změn a doplnění se vydávají ve 14 výtiscích s platností originálu 

s následujícím rozdělením: 

• 1x členská obce 

• 1x předseda svazku obcí a místopředsedové svazku obcí 

• 2x tajemník svazku obcí 

• 1x Krajský úřad Libereckého kraje.“ 

 

22. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je čistopis stanov svazku obcí „Mikroregion 

Jizerské hory“ ve znění výše uvedených změn a doplnění. 

 

23. Členské obce svazku obcí „Mikroregion Jizerské hory“ podpisem tohoto dodatku č. 1 

stvrzují, že od účinnosti zákona o obcích č. 128/2000 Sb. do současnosti přijímají závazky 



Strana 3 (celkem 4) 

založené před datem přijeté tohoto dodatku a svazek obcí se tak zavazuje k plnění podle dříve 

přijatých právních závazků. 

 

24. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 14 stejnopisech s rozdělením ve smyslu ustanovení čl. 

XXX. písm. d) stanov. 

 

Datum schválení dodatku č. 1 stanov:  17.6.2003 

 

Podpisy starostů a úřední razítka: 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

        Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

                    Město Jablonec nad Nisou 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

                     Město Smržovka 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

                     Obec Pulečný 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

                      Obec Bedřichov 
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……………………………………………………… 

                        Obec Janov nad Nisou 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

                        Obec Lučany nad Nisou 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

                         Obec Nová Ves nad Nisou 

 


