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MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 
Zastupitelstvo města 

 
 

STATUT 
FONDU ROZVOJE VÁCLAVIC A UHELNÉ  

(a pravidla použití prostředků fondu) 
 
 
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo na svém zasedání dne 23. 03. 2016, usnesením č. 
3/55/ZM/16, na základě ustanovení § 5 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c), zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu statutu zřízeného 
peněžního fondu „Fond rozvoje Václavic a Uhelné“ a vydává tuto změnu jako nové a úplné znění 
statutu. 
 

ČÁST PRVNÍ – Úvodní ustanovení 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

1. Město Hrádek nad Nisou zřídilo Fond rozvoje Václavic a Uhelné (dále také jako „fond“ nebo 
„FRVU“) za účelem revitalizace místních částí města, rozvoje infrastruktury a zlepšení životního 
prostředí, dále pak za účelem zlepšení úrovně bydlení, zásobování nemovitostí pitnou vodou a 
likvidaci odpadních vod, a to na katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou v místních 
částech Václavice a Uhelná. 

2. Fond slouží především k financování projektů realizovaných Městem Hrádek nad Nisou v daných 
místních částech města, a dále pak k poskytování dotací a půjček fyzickým i právnickým osobám 
na akce související s účelem FRVU. 

3. Předmětem úpravy tohoto statutu je zřízení fondu vč. jeho změn, hospodaření s jeho příjmy a 
výdaji a podmínky jeho použití. 

 
Čl. 2 

Příjmy a výdaje fondu 

1. Zdroje (příjmy) fondu jsou:  

a) 20 % příjmů města z projektu větrných elektráren (z provozu) bude-li realizován, 
minimálně však 2.000.000,- Kč ročně, maximálně do výše celkového příjmu z projektu 
větrných elektráren; prostředky budou převedeny na účet FRVU nejpozději do 1 měsíce od 
jejich získání Městem Hrádek nad Nisou, 

b) všechny splátky půjček poskytnutých z prostředků FRVU a úroky z těchto půjček, 

c) úroky samostatného bankovního účtu fondu, 

d) dary a jiné příjmy dle usnesení Zastupitelstva města Hrádku nad Nisou (dále také jako 
„zastupitelstvo města“). 

2. Výdaje fondu jsou: 

a) finanční prostředky vynaložené v souladu s účelem a podmínkami použití prostředků 
fondu, 

b) úhrady spojené s vedením samostatného bankovního účtu fondu a jiné finanční náklady na 
vlastní činnost fondu, 

c) finanční prostředky vynaložené k financování jiných účelů v souladu s rozhodnutím 
zastupitelstva města. 
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Čl. 3 
Zásady hospodaření fondu 

1. Návrh rozpočtu tvorby a čerpání fondu zpracovává Odbor investic a správy majetku města (odbor 
OIaSM) ve spolupráci s Finančním odborem (odbor FO) Městského úřadu Hrádek nad Nisou a je 
schvalován v rámci schvalování rozpočtu města. 

2. Prostředky se vedou na samostatném bankovním účtu zřízenému pro účely fondu. 

3. Příděl do fondu se provádí po schválení rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, a to průběžně podle 
skutečného hospodaření, nejdéle vždy jednou za čtvrt roku. 

4. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají příjmem (rozpočtovým zdrojem) Města Hrádek nad 
Nisou, ale zůstávají mimo rozpočtovým zdrojem fondu. 

5. Vyhodnocení hospodaření fondu se zveřejňuje se zveřejněním hospodaření města za předcházející 
kalendářní rok v rámci závěrečného účtu. 

6. Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu. 

7. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem Města Hrádek nad Nisou, 
tímto statutem a aktuálním schváleným Programem podpory FRVU. 

8. Zdanění prostředků fondu upravují zvláštní předpisy. 
 

Čl. 4 
Orgány, jednání a správa fondu 

1. Zastupitelstvo města schvaluje a odvolává členy Správní rady FRVU a předsedu Správní rady 
FRVU.  

2. Správní rada FRVU má tři členy a rozhoduje na základě souhlasného hlasování všech členů 
Správní rady FRVU.  

3. Složení Správní rady FRVU je stanoveno následně: 

a. Automatickým členem Správní rady FRVU je starosta města Hrádek nad Nisou.  

b. Dalšími automatickými členy Správní rady FRVU jsou předseda Osadního výboru Uhelná 
a předseda Osadního výboru Václavice jsou-li zvoleni zastupitelstvem v souladu se 
zákonem. 

c. v případě, že není daný osadní výbor funkční (tedy není ustanoven nebo je předseda 
osadního výboru v rezignaci a osadní výbor není schopen činnosti ani zastupitelstvo nemá 
možnost dovolení nového předsedy), může být zastupitelstvem města dovolen členem 
Správní Rady FRVU zástupce dané místní části, který v ní má trvalý pobyt a je starší 18 
let. 

4. Správní rada má k zajištění administrativních záležitostí stanoveného tajemníka Správní rady 
FRVU, kterého jmenuje tajemník městského úřadu z řad zaměstnanců městského úřadu. 

5. Správní rada FRVU jedná v zájmu místních částí Uhelná a Václavice s ohledem na celkový zájem 
města Hrádek nad Nisou. 

6. Jednání Správní rady se konají dle schváleného plánu, nejméně však jednou za rok, kdy bude na 
těchto zasedáních Správní rada FRVU projednávat zejména žádosti o dotace a půjčky. 

7. V případě potřeby svolá předseda Správní rady FRVU mimořádné jednání Správní rady FRVU. 

8. Správní rada o svém hlasování (rozhodování) pořizuje zápis, který předkládá zastupitelstvu jako 
podklad ke schvalování pro určení použití prostředků z FRVU. 

9. O konečném použití a poskytování prostředků z FRVU rozhoduje zastupitelstvo města na základě 
doporučení Správní rady FRVU a pokud se Správní rada nesejde či neshodne na společném 
stanovisku, nebude věc předložena zastupitelstvu města na jednání. 
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ČÁST DRUHÁ – Podmínky použití a poskytování prostředků fondu 
 

Čl. 5 
Použití prostředků z fondu 

1. Prostředky z FRVU mohou být používány k financování těchto výdajů v uvedeném pořadí priorit: 
a) rozvoj infrastruktury v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou realizovaných Městem Hrádek 

nad Nisou ve spolupráci s osadními výbory Václavic a Uhelné, 
b) odstraňování následků přírodních katastrof na infrastruktuře, při zajišťování základních 

lidských potřeb a následně na nemovitostech, 
c) poskytování dotací zásobování nemovitostí pitnou vodou a na likvidaci odpadních vod, 
d) zlepšení technického stavu nemovitostí (zlepšení energetické náročnosti nemovitostí, 

zlepšení stavebně technického stavu a následně zlepšení vnějšího vzhledu nemovitostí) 
fyzickým nebo právnickým osobám s trvalým pobytem či sídlem na katastrálním území 
Václavice u Hrádku nad Nisou, kdy je nemovitost ve vlastnictví žadatele, 

e) jiný účel dle návrhu osadních výborů Václavic a Uhelné, projednaný Správní radou FRVU 
a schválený zastupitelstvem města. 

2. Poskytování prostředků z fondu FRVU pro fyzické, ale i pro právnické osoby se realizuje 
prostřednictvím schválených programů, které musí být v souladu s tímto statutem a příslušnou 
legislativou České republiky, nebo prostřednictvím individuálních žádostí, není-li účel žádosti 
obsažen ve schváleném programu a statut fondu takový účel připouští.  

3. Prostředky FRVU mohou být použity pro financování projektů na rozvoj infrastruktury 
realizovaných Městem Hrádek nad Nisou v místních částech Václavice a Uhelná. 

 
Čl. 6 

Kontrola a sankce 

1. Kontrolu plnění podmínek, zejména v souladu s tímto statutem provádí orgány Města Hrádek nad 
Nisou: zastupitelstvo města, rada města, kontrolní výbor, finanční výbor, a zejména pak městský 
úřad a jeho příslušný odbor provádějící interní kontroly, který v případě zjištění porušení 
podmínek provede záznam a předloží svá zjištění k projednání Správní Radě FRVU a následně 
zastupitelstvu města. 

2. Sankce jsou stanoveny vždy ve schváleném programu. 
 

ČÁST TŘETÍ - Závěrečná ustanovení 
 

Čl. 7 
Ostatní, přechodná a zrušovací ustanovení 

1. Na poskytnutí dotace nebo půjčky z FRVU není právní nárok, pokud vnitřní předpis, který 
upravuje poskytnutí konkrétního plnění, nestanoví jinak.  

2. Proti usnesení zastupitelstva města se nelze odvolat. 

3. Žádosti o dotaci či půjčku podané před termínem účinnosti tohoto statutu a podány před 1. 1. 2015 
budou vyřízeny dle původního statutu fondu FRVU.  

4. Žádosti o dotaci či půjčku podané před termínem účinnosti tohoto statutu a podány po 1. 1. 2015 
budou vyřízeny dle tohoto nového statutu fondu FRVU s odkazem a odůvodněním na 
novelizovanou legislativu – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

5. Fond je administrativně v gesci Odboru investic a správy majetku města Městského úřadu Hrádek 
nad Nisou. 

6. Ke dni účinnosti tohoto statutu se ruší veškeré dříve vydané statuty a pravidla Fondu rozvoje 
Václavic a Uhelné, zejména Pravidla Fondu rozvoje Václavic a Uhelné, schválená v posledním 
znění usnesením č. 7/304/ZM/09 ze dne 23. 09. 2009 a usnesením č. 5/151/ZM/13 ze dne 29. 5. 
2015. 
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Čl. 8 

Platnost a účinnost 

Tento statut nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem následujícím po dni schválení 
v Zastupitelstvu města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Josef Horinka  Pavel Farský  
 starosta města  místostarosta města  
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