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M STO HRÁDEK NAD NISOU
Zastupitelstvo m sta

STATUT
FONDU ROZVOJE M STA HRÁDEK NAD NISOU
(a pravidla použití prost edků fondu)
Zastupitelstvo m sta Hrádek nad Nisou schválilo na svém zasedání dne 30. 01. 2019, usnesením
č. 01/011/ZM/19, na základ ustanovení § 5 zákona. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve zn ní pozd jších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zn ní pozd jších předpisů, zřízení pen žního fondu „Fond rozvoje m sta
Hrádek nad Nisou“ a vydává tuto zm nu jako nové a úplné zn ní statutu.
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Základní ustanovení

M sto Hrádek nad Nisou zřídilo Fond rozvoje m sta Hrádek nad Nisou (dále také jako „fond“ nebo
„FRM“) za účelem revitalizace m sta, rozvoje infrastruktury a zlepšení životního prostředí (ochrana
přírody, klimatu a udržitelné hospodaření s energetickými zdroji), dále pak za účelem zlepšení
úrovn bydlení, ale i s obecným cílem státní politiky v oblasti vod, resp. vytvoření podmínek pro
udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky (zásobování pitnou vodou
v odpovídající jakosti a množství, nebo užitkovou vodou a snížení množství vypoušt ného
znečišt ní do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod, vč. likvidaci odpadních vod), a to v území m sta Hrádek nad
Nisou.
1. Fond rozvoje m sta Hrádek nad Nisou slouží především k financování projektů realizovaných M stem
Hrádek nad Nisou, dále pak k poskytování dotací a půjček fyzickým i právnickým osobám na akce
související s účelem FRM.
2. Předm tem úpravy tohoto statutu je zřízení fondu včetn jeho zm n, hospodaření s jeho příjmy a výdaji a
podmínky jeho použití.
Čl. 2
P íjmy a výdaje fondu
1. Zdroje (příjmy) fondu jsou:
a) finanční prostředky rozpočtu M sta Hrádek nad Nisou získané z prodeje nemovitého majetku ve
výši 70% prodejní (kupní) ceny,
b) finanční prostředky rozpočtu M sta Hrádek nad Nisou získané z uzavření v cných břemen ve výši
70% z ceny za v cná břemena,
c) všechny splátky půjček dříve poskytnutých z prostředků FRM a úroky z t chto půjček,
d) úroky samostatného bankovního účtu fondu,
e) dary a jiné příjmy dle usnesení Zastupitelstva m sta Hrádku nad Nisou (dále také jako
„zastupitelstvo m sta“).
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
m sta.
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Čl. 3
Zásady hospoda ení fondu
1. Návrh rozpočtu tvorby a čerpání fondu zpracovává Odbor investic a správy majetku m sta (odbor
OIaSM) ve spolupráci s Finančním odborem (odbor FO) M stského úřadu Hrádek nad Nisou a je
schvalován v rámci schvalování rozpočtu m sta.
2. Prostředky se vedou na samostatném bankovním účtu zřízenému pro účely fondu.
3. Příd l do fondu se provádí po schválení rozpočtu M sta Hrádek nad Nisou, a to průb žn podle
skutečného hospodaření, nejdéle vždy jednou za čtvrt roku.
4. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají příjmem (rozpočtovým zdrojem) M sta Hrádek nad Nisou,
ale zůstávají mimo rozpočtovým zdrojem fondu.
5. Vyhodnocení hospodaření fondu se zveřejňuje se zveřejn ním hospodaření m sta za předcházející
kalendářní rok v rámci záv rečného účtu.
6. Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu.
7. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem m sta Hrádek nad Nisou, tímto
statutem a aktuálním schváleným Programem podpory FRM.
8. Zdan ní prostředků fondu upravují zvláštní předpisy.
Čl. 4
Orgány, jednání a správa fondu
1. Zastupitelstvo m sta jmenuje a odvolává členy Správní rady FRM a předsedu Správní rady FRM.
2. Členství končí odvoláním, úmrtím nebo rezignací (stanovený termín v rezignaci nebo termín podání
rezignace).
3. Členství ve Správní rad FRM nekončí zvolením nového zastupitelstva m sta.
4. Správní rada FRM má nejmén p t členů a rozhoduje v tšinou ze všech členů.
5. Správní rada má k zajišt ní administrativních záležitostí stanoveného tajemníka Správní rady FRM,
kterého stanoví tajemník m stského úřadu z řad zam stnanců m stského úřadu.
6. Správní rada a její rozhodnutí o použití a poskytnutí prostředků z FRM má pro zastupitelstvo m sta
poradní a doporučující charakter.
7. Jednání Správní rady se konají dle potřeby nebo schváleného plánu, nejmén však jednou za rok, kdy
bude na t chto zasedáních Správní rada FRM projednávat zejména žádosti o dotace.
8. V případ potřeby svolá předseda Správní rady FRM jednání Správní rady FRM.
9. O konečném použití a poskytování prostředků z FRM rozhoduje zastupitelstvo m sta na základ
doporučení Správní rady FRM a v případ nesejití se, či neshodnutí se Správní rady FRM na stanovisku
pak rozhoduje zastupitelstvo m sta samostatn .
ČÁST DRUHÁ
Podmínky použití prost edků fondu pro fyzické a právnické osoby
Čl. 5
Poskytování dotací z fondu
1. Základní formou použití prostředků FRM fyzickým i právnickým osobám je bezhotovostní poskytnutí
účelové dotace.
2. Poskytování prostředků z fondu FRM pro fyzické, ale i 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. Dotace z FRM se poskytují žadatelům (vlastníkům nemovitostí) za účelem:
a) zásobování nemovitostí pitnou nebo užitkovou vodou v odůvodn ných případech (v oblastech,
které nejsou vybaveny veřejným vodovodem a kde se v rámci Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací územní /dále jen PRVKÚ/ Libereckého kraje s jeho výstavbou nepočítá).
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b) likvidace odpadních vod nemovitostí prostřednictvím čistírny odpadních vod nebo biologického
septiku s půdním filtrem, a to pro okrajové lokality m sta Hrádek nad Nisou (výjimkou
Oldřichova na Hranicích, Václavic, Uhelné a části m sta Hrádku nad Nisou, Donín a Loučná), s
jejichž odkanalizováním se nepočítá v rámci PRVKÚ Libereckého kraje.
4. Dotace z FRM může být poskytnuta na jednu žádost pro účel podle tohoto článku bod 3. písm. a) a na
jednu žádost pro účel podle tohoto článku bod 3. písm. b), a to do výše max. 30.000,- Kč a max. 100 %
uznatelných nákladů. Po obdržení dotace lze znovu žádat min. po 10 letech při řádném pln ní podmínek
obdržené dotace.
Čl. 6
Kontrola a sankce
1. Kontrolu pln ní podmínek, zejména v souladu s tímto statutem, provádí orgány M sta Hrádek nad
Nisou: zastupitelstvo m sta, rada m sta, kontrolní výbor, finanční výbor, a zejména pak m stský úřad a
jeho příslušný odbor provád jící interní nebo finanční kontroly, který v případ zjišt ní porušení
podmínek provede záznam a předloží svá zjišt ní k projednání Správní Rad FRM a následn
zastupitelstvu m sta.
2. Sankce jsou stanoveny vždy ve schváleném programu nebo jsou stanoveny v souladu s platnou
legislativou.
ČÁST T ETÍ
Závěrečná ustanovení
Čl. 7
Ostatní, p echodná a zrušovací ustanovení
1. Na poskytnutí dotace nebo půjčky z FRM není právní nárok, pokud vnitřní předpis, který upravuje
poskytnutí konkrétního pln ní, nestanoví jinak.
2. Proti usnesení zastupitelstva m sta se nelze odvolat.
3. Fond je administrativn v gesci Odboru investic a správy majetku m sta M stského úřadu Hrádek nad
Nisou.
4. Ke dni účinnosti tohoto statutu se zrušují veškeré dříve vydané statuty a pravidla Fondu rozvoje m sta
Hrádek nad Nisou, zejména:
a) Statut Fondu rozvoje m sta, schválený usnesením Zastupitelstva m sta č. 102/04/ZM ze dne
21. 6. 2004,
b) Pravidla Fondu rozvoje m sta, schválená v posledním zn ní usnesením č. 11/495/ZM/12 ze dne
19. 12. 2012.
c) Statut Fondu rozvoje m sta Hrádek nad Nisou, schválený usnesením zastupitelstva m sta
č. 5/152/ZM/13 ze dne 29. 5. 2013.
d) Statut Fondu rozvoje m sta hrádek nad Nisou, schválený usnesením zastupitelstva m sta
č. 4/85/ZM/16 ze dne 27. 4. 2016.
Čl. 8
Platnost a účinnost
Tento statut nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem následujícím po dni schválení
v Zastupitelstvu m sta.

V Hrádku nad Nisou dne: 31.1.2019

Pavel Farský
místostarosta m sta

Josef Horinka
starosta m sta
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