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STATUT
Fondu kultury, sportu a volného času města Klecan

Článek I.
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se zákonem
č.128/2000 Sb. o obcích Fond kultury, sportu a volného času města Klecan
(dále jen fond), který slouží k podpoře volnočasových, kulturně-osvětových a
sportovních aktivit v rámci města Klecan, a tím přispívá ke zvýšení kvality
využití volného času a k vytváření pocitu sounáležitosti občanů města Klecan.
Zároveň posiluje prestiž a image města Klecan.
Článek II.
Tvorba fondu
1. Fond kultury, sportu a volného času je tvořen z těchto zdrojů:
a) z přebytku hospodaření města z minulých let
b) z darů fondu z řad fyzických a právnických osob
c) převody prostředků v rámci rozpočtu během roku, zejména z příjmů z
rozpočtu z odvodů z loterií a jiných podobných her
2. Dar fondu může být dárcem poskytnut na určitý grant nebo skupinu grantů.
Takto poskytnutý dar nesmí být využit jiným způsobem.
Článek III.
Užití fondu
1. Prostředky fondu jsou využívány dle ustanovení § 19 zákona č. 250/2000
Sb. a v souladu s čl. I jako příspěvek (grant):
a) na financování volnočasové činnosti a kulturních tradic města
Klecany

b) na financování kulturních a sportovních akcí,
c) na financování prevence v oblasti sociálně patologických jevů a
protidrogových programů
d) na financování reprezentace města přímo nebo dalšími subjekty,
např. Základní škola, Základní umělecká škola a občanská sdružení
např. zájmová sdružení a sportovní kluby se sídlem v Klecanech
e) na příspěvek na provozní režii kulturních a tělovýchovných zařízení
ve městě.
2. Rámcový rozpočet fondu na kalendářní rok a roční vyúčtování
hospodaření fondu předkládá kulturní komise radě města. V případě
neschválení rozpočtu fondu, poskytují se granty do výše 90% dle rozpočtu
předchozího roku (to se netýká finančních prostředků poskytnutých
dárcem na určitý grant).
3. Granty poskytnuté jednomu subjektu (pro tento účel se za jeden subjekt
považuje i skupina subjektů vzájemně personálně propojených) během
jednoho roku nesmí přesáhnout 25% z úhrnné výše poskytnutých grantů v
daném roce. Do tohoto limitu se nezapočítává částka poskytnutá dárcem
účelově na daný grant a akce pořádané Městem Klecany.
4. O poskytnutí grantu do výše 50 000,-Kč v souladu s tímto statutem a
schváleným rozpočtem rozhoduje rada. V ostatních případech
zastupitelstvo. Toto ustanovení se nevztahuje na dary fondu poskytnuté na
určitý grant nebo skupinu grantů, které jsou poskytovány v souladu
s darovací smlouvou dle čl. II. odst. 2.
Článek IV.
Hospodaření s fondem
1. Za hospodaření Fondu v souladu s tímto Statutem odpovídá starosta
města.
2. Prostředky Fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu a to
maximálně do výše celkových zdrojů fondu příslušného kalendářního
roku.
3. O poskytnutí grantu může požádat fyzická nebo právnická osoba. Žádost
o grant se podává písemně. Žadatel v žádosti uvede údaje o žadateli,
požadovanou částku a způsob jejího využití. Město Klecany jako
poskytovatel grantu si může vyžádat doplnění nebo další údaje.
4. Poskytnutí finančních prostředků je realizováno v souladu se Směrnicí pro
vedení účetnictví města. Účel čerpání fondu bude v účetní evidenci města
rozlišen v analytickém členění. Platební rozkazy podepisuje osoba
odpovědná dle dispozičního oprávnění za hospodaření s prostředky města
s vidimací předsedy kulturní komise.

5. Prostředky jsou poskytovány na základě písemné smlouvy s příslušným
subjektem, kde jsou zároveň stanoveny podmínky účelu a termínu a
způsobu jeho vyúčtování.
6. Finanční prostředky Fondu nevyužité do konce kalendářního roku
nepropadají, ale převádí se do dalšího roku v souladu s ustanovením § 20
zákona č. 250/2000 Sb.
7. Na čerpání prostředků z Fondu není právní nárok.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Právo kontroly hospodaření s prostředky fondu přísluší Finančnímu
výboru města.
2. Právo kontroly dodržování tohoto statutu má Kontrolní výbor města.
3. Ruší se Statut Fondu kultury, sportu a volného času města Klecan
schválený dne 13.3.2008 ve znění pozdějších změn.
4. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení
Zastupitelstvem města.

Ladislav Němeček
místostarosta

Ivo Kurhajec
starosta

