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MĚSTO TURNOV 

ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 

 

 

 

FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI MĚSTA TURNOV 

STATUT 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov 

 

Fond na podporu sociální oblasti města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 63/2009 

ze dne 28. 4. 2009 jako trvalý účelový fond města Turnova podle § 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Turnov zřizuje samostatný účet fondu. 

Fond na podporu sociální oblasti je účelový fond, který město Turnov zřizuje k zajištění finanční 

podpory v sociální oblasti na území města Turnov a pro občany města Turnov. Finanční prostředky jsou 

poskytovány dle Dotačního statutu města Turnova (dále dotační statut), který byl schválen usnesením 

Zastupitelstva města Turnova č. 382/2017 dne 30. 11. 2017 a dle Pravidel pro poskytování dotací na 

sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále pravidla) schválených 

usnesením Zastupitelstva města Turnov č. 382/2017 ze dne 30. 11. 2017, která jsou nedílnou součástí 

tohoto statutu. 

Správcem Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov je Městský úřad Turnov – odbor sociálních 

věcí. 

 

Článek 1. - Účel fondu 

Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova může být poskytnuta na sociální aktivity, a 
to zejména na: 
 

1. dotace určená pro rodiny s dětmi 
2. dotace určená pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
3. dotace určená na aktivity protidrogové prevence 
4. dotace určená na sociální a zdravotní preventivní programy  
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Článek 2. – Rozpočet fondu 

2.1. Finanční zdroje (příjmy) fondu tvoří: 

- příděl z rozpočtu města Turnov ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města Turnov v 

příslušném kalendářním roce, 

- zůstatek finančních prostředků fondu k 31.12. předchozího kalendářního roku, 

- další příjmy od jiných subjektů (sponzorské dary), které jsou do fondu darovány na základě 

písemně uzavřené smlouvy mezi dárcem na straně jedné a Městem Turnov jako 

obdarovaným na straně druhé. 

2.2. Výdaje fondu tvoří dotace na sociální oblast podle platných pravidel a článku 1 a 3 tohoto 

statutu. 
 

2.3. Finanční hospodaření fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem. 
 

2.4. Po schválení rozpočtu města Zastupitelstvem města Turnov je schválen následně rozpočet fondu, 
který schvaluje správní rada Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále 
správní rada fondu). 
 

2.5. Případné navýšení nebo snížení objemu finančních prostředků vložených do rozpočtu fondu 
schvaluje Zastupitelstvo města Turnov v rámci rozpočtových změn a po vydání platného usnesení 
Zastupitelstva města Turnov je rozpočet upraven dle schválených změn. 
 

 

Článek 3. - Zásady hospodaření fondu 

3.1. Poskytnuté finanční prostředky z fondu nesmí přesáhnout objem skutečně získaných finančních 
prostředků v daném období. 
 

3.2. Finanční prostředky fondu se vedou a sledují na čísle účtu 107-1263075359/0800. Čerpání 
finančních prostředků z fondu je prováděno výhradně bezhotovostními převody z účtu peněžního 
fondu na výdajový účet Města Turnov, z něhož jsou prováděny úhrady žadatelům, jejichž žádost o 
přidělení dotace byla schválena v konkrétní výši v souladu s dotačním statutem a pravidly. Dotace jsou 
přidělovány přísně účelově, tj. na konkrétní akce, projekt, činnost apod. U každé žádosti správní rada 
fondu posuzuje zejména význam, rozsah a míru financování akce z celkového rozpočtu ze zdrojů mimo 
fond. Pro čerpání finančních prostředků je předložen seznam, vyhotovený tajemníkem fondu a 
potvrzený předsedou správní rady fondu a vedoucím odboru sociálních věcí. Seznam se subjekty, 
jejichž dotace byla schválena, je předáván do 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Turnov na 
finanční odbor Městského úřadu v Turnově. 
 

3.3. S finančními prostředky z rozpočtu fondu je oprávněn nakládat správce – odbor sociálních 
věcí. Finanční prostředky se poskytují účelově v souladu se schváleným věcným obsahem a 
rozpočtem fondu, dle dotačního statutu a pravidel. 
 

3.4.  Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu fondu v běžném rozpočtovém období jsou 
převáděny do dalšího rozpočtového období, stávají se zdrojem rozpočtu fondu pro následující 
rozpočtové období. 
 
 

Článek 4. - Správní rada fondu 

4.1. O výdajích fondu rozhoduje správní rada fondu. Správní radu fondu tvoří 5 členů – zástupce 
správce fondu (vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Turnově), dva členové 
Zastupitelstva města Turnov a dva členové sociální a bytové komise. U žádného z členů správní rady 
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fondu nesmí být zřejmý střet zájmů. 
 

4.2. Správní radu Fondu na podporu sociální oblasti (dále SRF) jmenuje Zastupitelstvo města Turnov, a 
to po projednání se členy sociální a bytové komise Rady města Turnov. 
 

4.3. SRF doporučuje návrh na poskytnutí dotace na sociální oblast, který byl odsouhlasen v rámci 
jejího jednání řádným a platným hlasováním, ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. 
 

4.4. SRF si na svém prvním zasedání zvolí předsedu, který ve spolupráci s tajemníkem svolává 
schůze správní rady fondu a připravuje program jednání. Předseda správní rady podepisuje zápis z 
jednání správní rady fondu a jako jediný podává oficiální informace o usneseních správní rady fondu.  
Předsedou může být zvolen pouze člen Zastupitelstva města Turnova. 
 

4.5. SRF je usnášeníschopná pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina řádných členů a 
že byla sezvána písemnou pozvánkou v termínu minimálně 7 pracovních dní předem. Hlasování řídí 
předseda SRF. O výsledku rozhoduje nadpoloviční většina řádných a přítomných členů SRF. Veškerá 
hlasování v SRF se provádějí veřejně. 
 

4.6. Tajemníkem správní rady fondu je pověřený pracovník odboru sociálních věcí. 
 

4.7. Za věcnou správnost a dodržování statutu fondu a pravidel odpovídá předseda správní rady fondu.  
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov jako správce fondu je příkazcem finančních operací a 
předkládá návrhy na poskytnutí dotací ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. Zároveň kontroluje 
dodržování statutu fondu a věcnou správnost. 
 

4.8. Finanční odbor Městského úřadu Turnov odpovídá za řádné vedení účetní evidence fondu a 
provádění převodu finančních prostředků dle platné legislativy a vnitřních předpisů úřadu. 

 

 

Článek 5. - Zvláštní a závěrečná ustanovení 

5.1. V případě porušení ustanovení statutu, popřípadě dalších pravidel upravujících hospodaření s 
prostředky fondu a jiných obecně závazných právních předpisů, se v plném rozsahu uplatní 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, která se vztahují k porušení rozpočtové kázně. 
 

5.2. Tento statut byl schválen Zastupitelstvem města Turnov usnesením č. 382/2017 ze dne                        
30. 11. 2017. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


