OBEC MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH
„FOND OBCE MOLDAVA“
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z
„Fondu Obce Moldava“
Zastupitelstvo obce Moldava v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zřizuje usnesením č. 191/12/2012 ze dne
21.6.2012 samostatný účelový trvalý Fond Obce Moldava (dále jen „Fond“).
Čl. 1
Účel Fondu
Fond Obce Moldava soustřeďuje finanční prostředky obce, které jsou poskytovány
jednotlivým subjektům, prostřednictvím grantových programů formou dotací, darů a půjček
na základě stanovených zásad a v souladu se schválenými prioritami. Jedná se zejména o
financování obecně prospěšné činnosti na území Obce Moldava se zaměřením na oblasti:
a) podpora občanů obce;
b) sociální služby;
c) sportovní, kulturní a společenské aktivity;
d) finanční dary v případě mimořádných událostí.
Čl. 2
Tvorba Fondu
Fond se tvoří:
a) přídělem z rozpočtu obce ve výši schválené zastupitelstvem obce;
b) zůstatkem Fondu k 31.12. předchozího roku;
c) úroky z prostředků Fondu na bankovním účtu;
d) splátkami půjček poskytnutých z Fondu;
e) jinými finančními prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů);
f) vrácenými prostředky z nevyčerpaných projektů.
Čl. 3
Hospodaření s Fondem
1/ Návrh rozpočtu Fondu schvaluje Zastupitelstvo Obce Moldava na návrh finančního výboru
obce. Výši přídělu z rozpočtu obce schvaluje Zastupitelstvo Obce Moldava.
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2/ Poskytování účelových finančních prostředků z Fondu je prováděno ve formě příspěvku na
činnost či akci (dále jen Příspěvek) a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace,
daru nebo půjčky, a to dle povahy příspěvku (dále jen Smlouva), za jejíž zpracování je
odpovědná kancelář Obecního úřadu Moldava.
3/ Výdaje z Fondu lze uskutečňovat jen na schválené grantové programy, kterými se stanoví
forma a zaměření podpory podle aktuálních prioritních oblastí a ekonomických podmínek, a
do výše prostředků schválených zastupitelstvem na jednotlivé grantové programy.
4/ Příspěvkem jsou ve smyslu těchto Zásad účelové finanční prostředky poskytnuté z Fondu a
dle povahy mohou být dotací, darem či půjčkou.
5/ Finanční prostředky Fondu se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu Obce
Moldava. Správu účtu zabezpečuje kancelář Obecního úřadu Moldava, která zodpovídá za
účtování a převody finančních prostředků do zdrojů Fondu a provádí převody finančních
prostředků příjemcům Příspěvků podle schváleného použití Fondu na základě grantových
programů schválených Zastupitelstvem Obce Moldava.
6/ O použití účelových finančních prostředků z Fondu je rozhodováno v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vždy v platném znění.
7/ Zpracování podkladů pro rozhodnutí příslušného orgánu samosprávy o poskytnutí
Příspěvku zajišťuje finanční výbor obce. Je-li pro rozhodnutí příslušné Zastupitelstvo Obce
Moldava, vymezí finanční výbor v návrhu usnesení, zda je Příspěvek dotací, darem či
půjčkou.
8/ Příspěvek je poskytován výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce
Příspěvku nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy, nestanoví-li podmínky grantového
programu jinak.
9/ Prostředky Fondu jsou používány na úhradu výdajů spojených s vedením zvláštního
bankovního účtu a realizaci transakcí z účtu Fondu.
Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí Příspěvku
1/ Žadatel o Příspěvek je povinen předložit písemnou žádost.
2/ Žádost musí obsahovat:
 údaje o žadateli;
(fyzická osoba: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontakt, číslo
bankovního spojení);
(právnická osoba, sdružení: název, IČ, sídlo, kontakt, číslo bankovního spojení, jméno
a příjmení odpovědného zástupce);
 přesnou specifikaci na co má být Příspěvek poskytnut;
(vždy v souladu s vyhlášeným grantovým programem);
 přesná částka požadovaného příspěvku;
(vždy v souladu s vyhlášeným grantovým programem);
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 informaci, zda již byl žadatel jakkoliv podpořen z Fondu;
 čestné prohlášení o bezdlužnosti, včetně prohlášení, že se žadatelem nebylo zahájeno
insolvenční řízení, ani že nebyla nařízena exekuce na jeho majetek;
 podpis žadatele.
3/ Vyhlášením jednotlivých grantových programů budou vždy podmínky pro poskytnutí
Příspěvku upřesněny pro daný typ grantu.
4/ Žádosti se podávají osobně v podatelně Obecního úřadu či zasílají doporučeným dopisem
na adresu Obecního úřadu Moldava, Moldava 113, 417 81 Moldava.
5/ Na poskytování Příspěvků z Fondu není právní nárok.
6/ Pokud nebude žádosti vyhověno, žadatel se musí bezodkladně vyrozumět.
7/ Příspěvek nelze použít na daň z přidané hodnoty, pokud příjemce Příspěvku má nárok na
odpočet této daně.
Čl. 5
Smlouva
1/ Na základě rozhodnutí příslušného orgánu obce o poskytnutí Příspěvku z Fondu uzavře
Obec Moldava s příjemcem Příspěvku Smlouvu dle obecně závazných právních předpisů.
Smlouvu za Obec Moldava podepisuje starosta či místostarosta obce.
2/ Smlouva musí obsahovat zejména podmínky, za kterých se Příspěvek poskytuje, výši
poskytovaného Příspěvku, účel použití, lhůty a způsob čerpání, kritéria pro posouzení využití
Příspěvku, způsob a termín vyúčtování, lhůty a podmínky vrácení Příspěvku v případě
nesplnění smluvních podmínek včetně výše sankcí, výpovědi a zrušení Smlouvy.
3/ Čerpání prostředků z Fondu je možné až po uzavření smlouvy.
Čl. 6
Povinnosti příjemce Příspěvku
1/ Příjemce Příspěvku musí při čerpání Příspěvku postupovat v souladu s uzavřenou
smlouvou, příslušnými zákony a obecně závaznými předpisy.
2/ Finanční prostředky poskytované z Fondu jsou účelové, podléhají zúčtování s Fondem a
kontrole prováděné finančním výborem Obce Moldava. Příjemce Příspěvku je povinen
poskytnout veškerou součinnost při prováděné kontrole finančního výboru Obce Moldava.
3/ Nevyčerpá-li příjemce Příspěvku poskytnuté prostředky ve stanoveném časovém rozmezí,
je povinen nevyčerpanou část prostředků vrátit na bankovní účet Fondu při finančním
vypořádání Příspěvku.
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Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1/ Každoročně je Zastupitelstvu Obce Moldava předkládána zpráva včetně přehledu o čerpání
prostředků z Fondu zpracovaná finančním výborem Obce Moldava. Zpráva se předkládá
spolu se zprávou se závěrečným účtem Obce Moldava za uplynulý kalendářní rok.
2/ Podle těchto Zásad se postupuje ode dne jejich schválení Zastupitelstvem Obce Moldava.
V Moldavě dne 21.června 2012

Tomáš Tvrdík
místostarosta

Jaroslav Pok
starosta
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