Statut
Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Holešov zřizuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, účelový Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí
města Holešova (dále jen „Fond“).
(2) Nakládání s prostředky Fondu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění.
(3) Tento statut byl schválen Zastupitelstvem města Holešova dne 04.11.2019 (usnesení
č. 160/5/ZM/2019) z důvodu a s vědomím významu kultury, sportu a vzdělávání pro
harmonický a zdravý životní styl občanů města Holešova, a to zejména mládeže;
významu sociálních služeb a sociální pomoci pro občany města Holešova všech
cílových a věkových skupin.

Článek 2
Účel Fondu
(1) Fond se zřizuje k poskytování veřejné podpory formou dotací za účelem podpory
aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního
prostředí, a to pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené.
(2) Příjemcem dotace z Fondu mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a
právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Holešova, avšak vyvíjející
činnost na území města Holešova. Příjemcem dotace nemohou být příspěvkové
organizace města Holešova.
(3) Dotace jsou poskytovány účelově, tj. na konkrétní činnost nebo projekt.

Článek 3
Tvorba Fondu a jeho správa
(1) Zdroje Fondu tvoří:
a) základní příděl, který je určen z rozpočtu města Holešova usnesením
Zastupitelstva města Holešova pro daný rok,
b) přebytky hospodaření minulých let (tj. zůstatek Fondu vždy k 31.12.
předchozího roku),
c) příspěvky a dary od fyzických a právnických osob,

d) úroky z účtu,
e) mimořádné převody prostředků z rozpočtu města Holešova nad rámec
základního příspěvku,
f)

převody od ostatních územně samosprávných celků.

(2) Prostředky Fondu se vedou a sledují na samostatném bankovním účtu. Správu
účtu Fondu zabezpečuje finanční odbor Městského úřadu Holešov.
(3) Nevyčerpané prostředky v běžném roce se převádí do dalšího roku v rámci
schvalování Závěrečného účtu města Holešova.

Článek 4
Použití Fondu
(1) O poskytnutí dotace z Fondu rozhodují orgány města Holešova v souladu
s obecně závaznými předpisy.
(2) Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků Fondu.
(3) Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Nedílnou součástí tohoto statutu jsou Obecná pravidla pro poskytování a
vyúčtování dotace z Fondu a speciální programy.
(2) Tento statut nahrazuje Statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání, který schválilo
Zastupitelstvo města Holešova dne 02.11.2015.
(3) Statut Fondu nabývá účinnosti dne 01.01.2020.
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