Město Český Brod
Zastupitelstvo města
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

STATUT
Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod
Článek 1
Zřízení Fondu
1. Účelový fond města Český Brod je zřízen usnesením zastupitelstva města č. 2/2014 ze dne 29. 1. 2014
jako trvalý účelový fond (dále jen Fond) obce dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Hospodaření Fondu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Účel Fondu
1. Fond soustřeďuje finanční prostředky města Český Brod, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům
prostřednictvím programů. Prostředky jsou čerpány formou účelových dotací na základě výzvy
k podávání žádostí o dotace (dále jen „Výzva“) k jednotlivým programům.
2. Prostředky tohoto Fondu jsou určeny zejména na aktivity zaměřené na sport, kulturu a volný čas:
a) které výrazně přispějí k naplnění smysluplného využití volného času občanů města Český Brod,
b) které podpoří pravidelné sportovní, kulturní a volnočasové činnosti dětí a mládeže,
c) které podpoří investiční či neinvestiční akce nestátních neziskových organizací,
d) které výrazně posílí prestiž města Český Brod a dotvoří jeho image.
Článek 3
Příjmy Fondu a jeho správa
1.

Příjmem Fondu jsou:
a) příjmy daně z hazardních her zálohově převáděné do fondu v celkové částce dle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem města,
b) přebytky hospodaření minulých let (tj. zůstatek Fondu vždy k 31. 12. předchozího roku),
c) příspěvky a dary od fyzických a právnických osob,
d) převody prostředků z rozpočtu města nad rámec základního příspěvku a převody od ostatních
územně samosprávných celků (vždy na základě usnesení zastupitelstva města),
e) splátky návratné finanční výpomoci,
f) vrácené prostředky z nevyčerpaných dotací.

2.

Prostředky Fondu se vedou a sledují na samostatném bankovním účtu. Správu Fondu zabezpečuje
finanční odbor Městského úřadu Český Brod, který odpovídá za řádné účtování a převody finančních
prostředků, poskytuje informace radě města a zastupitelstvu města.
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3.

Nevyčerpané finanční prostředky v běžném roce se převádějí do dalšího roku v rámci schvalování
závěrečného účtu města Český Brod. Převody prostředků z Fondu do jiných fondů města jsou
nepřípustné.
Článek 4
Používání Fondu

1.

O poskytnutí dotace z Fondu rozhodují orgány města takto:
a) rada města – v případě, že součet všech podpor a dotací požadovaných daným subjektem na

jednotlivý případ v jednom kalendářním roce nepřevýší částku 50.000 Kč,
b) zastupitelstvo města – v případě, že součet všech podpor a dotací požadovaných daným subjektem

na jednotlivý případ v jednom kalendářním roce převýší částku 50.000 Kč,
c) zastupitelstvo města – vždy, pokud je příjemcem podpory obec.

2.

Použití Fondu se řídí Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a
volného času města Český Brod (dále jen Programy).

3.

Prostředky Fondu lze čerpat zejména na následující účely:
a) finanční příspěvek na sportovní a tělovýchovné činnosti,
b) finanční příspěvek na kulturní činnosti,
c) finanční příspěvek na volnočasové aktivity,
d) finanční příspěvek na investiční a neinvestiční akce nestátních neziskových organizací v oblasti

sportu, kultury a volného času.
4.

Alokace prostředků na jednotlivé Programy bude určena rozpočtem města Český Brod na daný rok. O
předpokládané alokované částce, která bude uvedena ve Výzvě pro daný Program a rok, může před
schválením rozpočtu na daný rok rozhodnout usnesením zastupitelstvo města. Částka, která bude
následně určena k rozdělení v rámci Programu mezi jednotlivé žadatele, bude případně upravena
v souladu se schváleným rozpočtem na daný rok.
Článek 5
Čerpání prostředků z Fondu

1.

Na čerpání prostředků Fondu není právní nárok.

2.

Prostředky Fondu jsou poskytovány na základě písemné žádosti o dotaci (na předepsaném formuláři)
zaslané na adresu města Český Brod nebo doručené na podatelnu Městského úřadu Český Brod.

3.

Platby z Fondu jsou prováděny na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“)
bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, pokud není stanoveno jinak.

4.

Příjemce dotace je povinen předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace do 30 dnů
po ukončení realizace projektu, nejpozději však do data uvedeného ve Smlouvě.
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Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí statutu jsou Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu,
kultury a volného času města Český Brod v platném znění.
2. Tento statut byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Brod č. 140/2022 dne 9. 2. 2022 a
nabývá účinnosti dne 10. 2. 2022.
3. Nabytím účinnosti tohoto statutu se ruší Statut Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod
přijatý usnesením Zastupitelstva města Český Brod č. 116/2019 dne 4. 12. 2019, vč. dodatku č. 1 ke
Statutu schváleného usnesením Zastupitelstva města Český Brod č. 117/2021 dne 1. 12. 2021.

V Českém Brodě dne 10. 02. 2022

………………………………………………….
Bc. Jakub Nekolný
starosta města Český Brod
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