ZÁSADY TVORBY A POUŽITÍ FONDU OBNOVY
VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU OBCE KOZOMÍN
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

Zřízený fond obnovy vodohospodářského majetku (dále jen „Fond“), je účelový, vedený
na účtu 419 ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Účelem Fondu je v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, tvorba rezervy finančních
prostředků obce na obnovu vodohospodářského majetku obce Kozomín.
Článek II.
Tvorba Fondu

1.

Obec bude každoročně ukládat příslušnou částku podle aktuální verze Plánu
financování obnovy kanalizace ve vlastnictví obce Kozomín (dále jen „PFO“) a průběžně
tak tvořit finanční rezervu na budoucí výdaje spojené s obnovou kanalizace pro veřejnou
potřebu včetně čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“).

2.

Vlastní zdroje:

3.

a)

prostředky obnovy vodohospodářského majetku získané ze stočného ve výši
40% čásky vyúčtování stočného budou převedeny do 31.12. toho kterého roku

b)

převod zůstatku Fondu z předchozího roku,

c)

převod peněžních prostředků z rozpočtu obce rozhodnutím zastupitelstva obce na
základě aktuální verze PFO.

d)

Jednorázový pravidelný roční příděl 250000,- do fondu k .30.6. daného roku.

e)

převod peněžních prostředků z rozpočtu obce rozhodnutím zastupitelstva obce na
základě aktuální verze PFO.

Ostatní zdroje
f)

finanční příspěvky z dotačních programů,

g)

komerční úvěry,

h)

návratné finanční výpomoci,

i)

dary.

j)

Úroky na bankovním účtu
Článek III.
Použití Fondu

1.

Prostředky Fondu lze použít pouze na financování obnovy stávajícího
vodohospodářského majetku a na poplatky k účtu Fondu dle platných právních předpisů.

2.

Prostředky Fondu nelze použít na jiné investiční akce, např. navýšení kapacity
vodohospodářského majetku, než ty, které jsou spojené s obnovou majetku stávajícího.

3.

Prostředky

Fondu

rovněž

není

možno

využít

na

krytí

provozních

nákladů

vodohospodářského majetku obce.
.
.Článek IV.
Hospodaření Fondu
1.

Správcem Fondu je účetní obce, která odpovídá za řádné účtování Fondu.

2.

Správce Fondu současně připravuje a poskytuje informace o Fondu pro schvalování
fondového hospodaření.

3.

Fondové hospodaření podléhá schvalování zastupitelstvem obce v rámci schváleného
rozpočtu obce a závěrečného účtu obce.
Článek V.
Změny ve tvorbě Fondu

1.

Zastupitelstvo obce může rozhodnout o dočasném snížení spořené částky nebo
přerušení
z ekonomických důvodů, například z důvodu výstavby nového vodohospodářského
majetku, pokud by tvorba Fondu a zároveň výdaje na nový majetek převyšovaly finanční
možnosti obce.

2.

Rozhodnutí zastupitelstva musí být řádně zdůvodněno a podloženo rozborem účetnictví.
Článek VI.
Zrušení Fondu

1.

Fond je možno zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva s vědomím rizika postihu dle
platných právních předpisů.

2.

Zůstatek Fondu se v případě jeho zrušení převádí do rozpočtu obce.

3.

Tvoří-li zůstatek Fondu i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty (dle bodu 3.),
bude tato část zůstatku Fondu vypořádána v souladu s podmínkami stanovenými
poskytovatelem.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1.

Změny a doplňky statutu Fondu podléhají schválení zastupitelstvem obce.

2.

Část dočasně volných finančních prostředků zůstatku Fondu, u nichž se zapojení do
rozpočtu obce v příslušném období nepředpokládá, může být pro potřebu obce využita
spolu s ostatními dočasně volnými prostředky obce k jinému účelu, a sice formou vratné
finanční zápůjčky odsouhlasené zastupitelstvem obce.

V Kozomíně dne
……………………………………………..
starosta

………………………………………
místostarosta

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kozomín dne 21.12.2020 usnesením č. 92/2020

