
Statut Fondu životního prostředí č. 4/2005

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba se na svém zasedání dne 21.12.2004 usneslo
zřídit Statut Fondu životního prostředí a to podle § 131 písm. c) a § 84 odstavce 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění a podle článku 6 odstavce 2 písm. a)
Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy,
v platném  znění  a  v souladu  s  §  5  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.

Statut Fondu životního prostředí stanovuje účel, zdroje, použití, hospodaření s fondem
a ostatní náležitosti.

Čl. I.

Účel fondu

Fond  životního  prostředí  (dále  jen  „fond“)  slouží  k financování  investičních  a
neinvestičních  výdajů  v oblasti  životního  prostředí  městského  obvodu  Poruba.  Forma
financování může být přímá, tzn. přímou úhradou výdajů (nákladů) ze zdrojů fondu a nebo
nepřímá  formou  poskytování  dotací  subjektům  působícím  v oblasti  ochrany  životního
prostředí.

Čl. II.

Zdroje fondu

Zdroje fondu tvoří v tomto článku uvedené příjmy městského obvodu Poruba:

1) Pokuty uložené dle § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Výnos
těchto pokut je v plném rozsahu příjmem fondu.

2) Pokuty uložené dle § 40 odst. 4, 5, 8, 10 a § 41 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší  a o  změně některých dalších zákonů,  v platném znění.  Výnos těchto pokut  je
v plném rozsahu příjmem fondu.

3) Pokuty uložené dle § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých  dalších  zákonů,  v platném  znění.  Výnos  těchto  pokut  je  v plném  rozsahu
příjmem fondu.

4) Pokuty  uložené  dle  §  2  odst.  3  zákona  č.  388/1991  Sb.,  o  Státním  fondu  životního
prostředí České republiky, v platném znění. Výnos těchto pokut je v rozsahu 50% příjmem
fondu.

5) Pokuty uložené dle § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Výnos
těchto pokut je v plném rozsahu příjmem fondu.

6) Pokuty uložené dle § 78 odst. 9 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění. Výnos těchto pokut je v plném rozsahu
příjmem fondu.



7) Poplatky ze psů uložené dle § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném
znění. Výnos z těchto poplatků je v plném rozsahu příjmem fondu.

8) Příspěvky a dary na ochranu životního prostředí.
9) Úroky z vkladů na běžném účtu fondu.

Čl. III.

Použití fondu

Využívání prostředků fondu slouží výhradně k ochraně životního prostředí na území
městského obvodu Poruba (dále jen „městského obvodu“), a to na:

1) Akce zlepšující životní prostředí městského obvodu.
2) Likvidaci černých skládek na území městského obvodu, pokud není znám původce.
3) Organizační  a  finanční  spolupráci  s dětskými  organizacemi,  školami  a  neziskovými

organizacemi při akcích zaměřených na ochranu životního prostředí městského obvodu.
4) Financování záchranných akcí flóry a fauny na území městského obvodu.
5) Řešení havarijní situace ohrožující životní prostředí na území městského obvodu.
6) Další výdaje, o jejichž zařazení rozhodne Rada městského obvodu Poruba po předchozím

projednání Komisí životního prostředí.
7) Podpora a spolufinancování tvorby projektů z oblasti životního prostředí.
8) Informační činnost o ekologických aktivitách.
9) Péči o významné krajinné prvky.

Fond nenahrazuje  povinnost  právnických a fyzických osob financovat akce spojené
s tvorbou a ochranou životního prostředí z dalších zdrojů.

Žádosti  o  poskytnutí  příspěvku  (dotace)  z fondu  mohou  být  podávány  v průběhu
běžného kalendářního roku na Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí Úřadu
městského obvodu Poruba.

Čl. IV.

Hospodaření fondu

1) Hospodaření s finančními prostředky fondu se řídí tímto statutem a použitím prostředků
fondu,  které  je  součástí  rozpočtu  obvodu  na  příslušný  rok.  Vyúčtování  hospodaření
s prostředky  fondu  je  součástí  závěrečného  účtu  obvodu  za  příslušný  rozpočtový
(kalendářní) rok.

2) Účetní evidence o prostředcích fondu je vedena odděleně.
3) Tvorba  a  používání  finančních  prostředků  fondu  se  v zásadě  vždy  uskutečňuje

prostřednictvím  příjmů  a  výdajů  rozpočtu,  s výjimkou  převodu  prostředků  mezi
jednotlivými fondy navzájem a případů, kdy prostředky fondu slouží  jen na vyrovnání
časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtového roku.

4) O čerpání prostředků fondu v běžném roce rozhoduje Rada městského obvodu Poruba na
základě návrhu předkládaného Odborem právních vztahů, výstavby a životního prostředí
po předchozím projednání Komisí životního prostředí.



5) Prostředky fondu lze použít  na vyrovnání časového nesouladu mezi  příjmy a výdaji  v
průběhu rozpočtového roku.

6) Zůstatek  finančních   prostředků  fondu  ke  konci  kalendářního  roku  přechází  do  roku
následujícího.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

Finanční a bankovní operace, týkající se fondu, jsou v kompetenci odboru ekonomického a
majetku Úřadu městského obvodu Poruba.

Čl. VI.

Účinnost

Tento Statut Fondu životního prostředí nabývá účinnosti dnem 1.1.2005, zároveň tímto
dnem pozbývá účinnosti Statut Fondu životního prostředí zřízený Obvodním zastupitelstvem
městského obvodu Poruba dne 21.9.1993 usnesením č. 329/17 ve znění pozdějších změn a
doplňků.

Schváleno Zastupitelstvem městského  obvodu  Poruba  usnesením č.  494/16  ze  dne
21.12.2004.

Miroslav Novák
starosta městského obvodu Poruba


