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MĚSTO TURNOV KONCEPCE SPORTU

PŘÍLOHA Č. 2

STATUT SPORTOVNÍHO FONDU
MĚSTA TURNOVA

Sportovní fond Města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 212/2011
ze dne 24.11.2011 jako trvalý účelový fond Města Turnova podle § 84 d) zákona č.
128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Turnov zřizuje
samostatný účet fondu.

Článek 1. - Účel fondu
Sportovní fond je účelový fond, který Město Turnov zřizuje k zajištění finanční podpory sportovních aktivit
na svém území, zejména:
1.1

konkrétních sportovních akcí

1.2

sportovních volnočasových aktivit

1.3

sportu zdravotně postižených

1.4

sportu v rámci podpory cestovního ruchu

Podpořit lze i další projekty, jejichž cílem je rozvoj sportovních aktivit obyvatel města Turnova.

Článek 2. - Finanční zdroje fondu
Finanční zdroje fondu tvoří:
2.1

příděl z rozpočtu Města Turnova ve výši schválené usnesením zastupitelstvem v příslušném
kalendářním roce

2.2

zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího roku

2.3

příjmy od jiných subjektů (např. sponzorské dary)

Článek 3. - Výdaje fondu
Výdaje fondu tvoří finanční příspěvky na sportovní aktivity podle článku 1 a 4 tohoto statutu.

Článek 4. - Správní rada fondu
4.1

O finančních prostředcích fondu rozhoduje Správní rada fondu, kterou jmenuje zastupitelstvo
města, a to po projednání se členy sportovní komise rady města. Správní rada fondu předkládá
své rozhodnutí ke konečnému schválení zastupitelstvu města. Rada sportovního fondu je 5 - ti
členná - po 2 zástupcích v ní mají rada města a sportovní komise a 1 zástupce odboru školství,
kultury a sportu. Rada fondu je volena na 2 roky.

4.2

Správní rada fondu 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 a jako jediný podává oficiální informace o usneseních správní rady.

4.3

Tajemníkem správní rady fondu je pověřený pracovník odboru školství, kultury a sportu, který
spolupracuje s předsedou (viz 4.2) a zpracovává zápisy z jednání.

4.4

Za věcnou stránku a za dodržování pravidel čerpání finančních prostředků fondu odpovídá odbor
školství, kultury a spotu, který je zároveň příkazcem finančních operací a předkládá rozhodnutí
rady ke schválení zastupitelstvu města.

4.5

Finanční odbor Městského úřadu v Turnově odpovídá za řádné vedení účetní evidence fondu

a provádění převodu finančních prostředků dle dispozic.

Článek 5. - Zásady hospodaření fondu
5.1

Finanční hospodaření fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem.

5.2

Rozpočet fondu schvaluje správní rada fondu následně po schválení rozpočtu města
zastupitelstvem města na příslušné rozpočtové období.

5.3

Případné navýšení nebo snížení objemu finančních prostředků vložených do rozpočtu fondu
městem Turnov schvaluje zastupitelstvo města v rámci rozpočtových změn.

5.4

Správní rada fondu na základě schváleného rozpočtu zveřejní na úřední desce města a dalším
vhodným způsobem výzvu k podání žádostí o financování projektů dle článku I, a to nejméně 2x
ročně. Žádost mohou podat fyzické osoby s adresou místa trvalého pobytu a právnické osoby se
sídlem v Turnově. Výzva musí obsahovat tyto informace:
a) pro jaké období a pro jakou oblast je výzva vydána
b) upozornění, že poskytnutí příspěvku ze sportovního fondu se řídí statutem, má charakter
finanční výpomoci a že na jeho na přidělení nevzniká žádnému subjektu právní nárok
c) termín uzávěrky příjmu žádostí
d) jméno pracovníka, který žádosti přijímá a kontakt na něho

5.5

Žádost musí obsahovat stručný popis projektu, specifikaci výdajů a zdrojů příjmů projektu.
Předpokladem financování projektu z prostředků sportovního fondu je minimální finanční
spoluúčast žadatele ve výši 10%. Za finanční spoluúčast žadatele nelze považovat finanční krytí
z jiných zdrojů veřejných prostředků. Ve výzvě k podání žádostí může správní rada fondu pro
jednotlivé programové okruhy spoluúčast žadatele zvýšit a stanovit další omezující pravidla.

5.6

Správní rada fondu na základě podaných žádostí do 10 dnů od termínu uzávěrky žádostí rozhodne
o projektech, které budou financovány ze sportovního fondu. K platnosti rozhodnutí správní rady
je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů rady. Správní rada fondu
následně předloží svá rozhodnutí prostřednictvím tajemníka fondu ke konečnému schválení
zastupitelstvu města.

5.7

Do 15 dnů po schválení zastupitelstvem správní rada vyrozumí žadatele a vyzve jej k uzavření
"Smlouvy o přidělení dotace ze sportovního fondu Města Turnova", kde se stanoví podmínky
a časový harmonogram čerpání prostředků fondu a požadavky na zdokumentování výdajů
žadatelem (kopie účetních dokladů apod.) – každý příspěvek ze sportovního fondu musí být
vyúčtován.

5.8

Tajemník fondu provádí dle vyúčtování kontrolu užití prostředků a sleduje výši prostředků ve
sportovním fondu.

5.9

Rozhodnutí správní rady fondu se zveřejní stejným způsobem, jakým byla zveřejněna výzva
k podání žádostí.

5.10

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, z něhož jsou prováděny úhrady osobám dle seznamu
vyhotoveného tajemníkem fondu a potvrzeného předsedou správní rady fondu a vedoucím odboru

školství, kultury a sportu.
5.11

Správní rada fondu předkládá jedenkrát ročně zprávu o čerpání prostředků Sportovního fondu
zastupitelstvu města.

5.12

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 6. - Zvláštní a závěrečná ustanovení
6.1

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, v platném
znění, která se vztahují k porušení rozpočtové kázně.

6.2

Tento statut nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města Turnova s účinností od
1.1.2012.

Tento statut byl schválen Sportovní komisí Rady města Turnova dne 1. 11. 2011 a Zastupitelstvem města
Turnova dne 24. 11. 2011 usnesením ZM č. 212/2011.

…………………………
PhDr. Hana Maierová
starostka města Turnova

