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POUŽITÉ ZKRATKY
MMZ – Magistrát města Zlína

RMZ – Rada města Zlína

OKaPP – Odbor kultury a památkové péče
MMZ

SMZ – statutární město Zlín
ZMZ – Zastupitelstvo města Zlína

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Statut Kulturního fondu statutárního města Zlína (dále „statut“) upravuje určení účelu,
hospodaření se zdroji Kulturního fondu statutárního města Zlína (dále „fond“), kompetence
členů Správní rady fondu a zaměstnanců Odboru kultury a památkové péče Magistrátu
města Zlína (dále jen „OKaPP“).
(2) Tento statut je vydáván v souladu s Obecnými pravidly pro poskytování dotací
z účelových fondů statutárního města Zlína (dále jen „Obecná pravidla“) schválenými ZMZ.
(3) Tento statut je závazný pro členy ZMZ, členy Správní rady Kulturního fondu města Zlína,
tajemníka MMZ, zaměstnance SMZ zařazené do OKaPP. Tento statut je také určen zejména
pro všechny žadatele a příjemce dotací z fondu.
Článek 2
Účel fondu
(1) Fond je zřízen usnesením ZMZ č. 5/II/91 ze dne 27. 6. 1991, jako trvalý účelový peněžní
fond statutárního města Zlína dle § 84, odst. 2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
(2) Fond je zřízen k podpoře kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, na ochranu
kulturních památek.
(3) Fond je určen k podpoře právnických či fyzických osob aktivních v kulturním životě města
Zlína.
(4) Z fondu se neposkytují příspěvky příspěvkovým organizacím SMZ. Příspěvkové
organizace SMZ jsou vyloučeny z podávání žádostí o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci.
Článek 3
Hospodaření fondu
(1) Hospodaření s prostředky fondu se řídí zejména dle zákona:
a) č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
b) č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory,
c) č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
(2) Prostředky fondu jsou poskytovány přísně účelově, tj. na konkrétní akci, projekt
nebo činnost dle samostatných Pravidel Kulturního fondu statutárního města Zlína (dále
jen „Pravidla KF“) schválenými ZMZ a v souladu dalšími interními předpisy SMZ, a to
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zejména se Směrnicí o postupu při poskytování příspěvků, dotací, úvěrů, půjček a darů z
rozpočtu a účelových fondů statutárního města Zlína.
(3) Na poskytování prostředků z fondu není právní nárok.
(4) Prostředky fondu jsou účtovány odděleně.
(5) Zdrojem fondu jsou zejména:
a) finanční prostředky stanovené schváleným, popř. upraveným rozpočetem SMZ
pro daný kalendářní rok,
b) nevyčerpané finanční prostředky z minulých let,
c) úroky,
d) vratky dotací,
e) odvody za porušení rozpočtové kázně a popř.
f) dary od fyzických nebo právnických osob apod.
Článek 4
Správa fondu
(1) Správní rada fondu navrhuje ZMZ ke schválení změny statutu a pravidel.
(2) Správní rada fondu schvaluje program, na základě kterého jsou podávány žádosti
o poskytnutí podpory. Program musí být v souladu se Statutem fondu a Pravidly fondu.
(3) Správní rada schvaluje vzorový formulář žádosti o poskytnutí dotace a formulář
vyúčtování dotace, nejsou-li přímo stanoveny Pravidly fondu.
(4) Správní rada fondu vyhodnocuje předložené žádosti a navrhuje v souladu se Statutem
fondu Radě města Zlína (dále „RMZ“) nebo ZMZ ke schválení popř. k zamítnutí poskytnutí
dotace jednotlivým příjemcům podpory a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
podpory včetně objemu finančních prostředků. Členy Správní rady fondu schvaluje ZMZ.
(5) Správní rada fondu má lichý počet členů.
(6) Správní rada se schází k jednání dle potřeby, nejméně 2x ročně.
(7) Správní rada fondu na svém prvním zasedání volí předsedu, pokud není usnesením ZMZ
stanoveno jinak.
(8) Předseda Správní rady fondu ve spolupráci s tajemníkem Správní rady fondu svolává
a připravuje jednání Správní rady fondu.
(9) Tajemníkem Správní rady fondu je zaměstnanec SMZ zařazený do OKaPP.
(10) Správní rada fondu jedná a usnáší se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
(11) K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady
Kulturního fondu.
(12) O jednání Správní rady fondu musí být vyhotoven písemný zápis, který musí nejméně
obsahovat datum a místo jednání, seznam přítomných členů a přijatá usnesení.
(13) Člen Správní rady fondu, u něhož dochází při projednávání některé žádosti ke střetu
zájmů tím, že je on sám nebo jeho blízký rodinný příslušník zaměstnancem, představitelem
či členem některého orgánu žadatele o dotaci z fondu, sdělí tuto skutečnost před
projednáváním příslušné žádosti ve Správní radě fondu a v tomto případě nehlasuje.
(14) OKaPP organizačně a administrativně zajišťuje správu fondu a činnost Správní rady
fondu.
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Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Za aktuálnost tohoto statutu zodpovídá OKaPP.
(2) Vedoucí útvarů, pro které je tento statut závazný, jsou povinni seznámit všechny
podřízené zaměstnance s tímto statutem včetně případných pozdějších změn, a to v rozsahu
potřebném pro výkon jejich funkce.
(3) Porušení povinností stanovených tímto statutem bude posuzováno jako porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci.
(4) Jsou-li v tomto statutu zmiňovány právní, interní nebo jiné předpisy, jedná se vždy o jejich
aktuálně platné znění nebo předpisy, jimiž byly nahrazeny.
(5) Tento statut ruší Statut Kulturního fondu statutárního města Zlína schválený ZMZ čj.
39/22Z/2013 dne 7. 11. 2013.
(6) Tento statut nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 1. 2019.
(7) Schváleno usnesením ZMZ č. j. 54/1Z/2018 ze dne 13. 12. 2018.
Zlín 31. 12. 2018

Mgr. Pavel Stojar v. r.
předseda Správní rady Kulturního fondu
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