Statutární město Ostrava
odbor ochrany životního prostředí

Statut

STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ
ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen „Fond“) je zřízen na základě usnesení
zastupitelstva města Ostravy č. 3029/ZM0610/38 ze dne 26. května 2010 Fond slouží pro účely péče
o zdraví dětí bydlících na území statutárního města Ostravy ohrožených znečištěným ovzduším.
2. O žádostech o čerpání finančních prostředků z Fondu rozhodují příslušné orgány města dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky
města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších dodatků.
3. Fond se zřizuje na dobu neurčitou.
4. Čerpání finančních prostředků z Fondu se řídí tímto Statutem. Na čerpání finančních prostředků
z Fondu není právní nárok.

Článek 2
Zdroje Fondu tvoří
1. Mezi zdroje příjmů Fondu patří:
a) finanční dary a finanční prostředky od právnických a fyzických osob,1)
b) převody finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy do Fondu,
c) jiné zdroje, dary a dotace. 1)

Článek 3
Použití finančních prostředků Fondu
1. Finanční prostředky Fondu lze použít na organizované pobyty dětí mateřských, základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v souladu s čl. 4 Statutu, a to na:
a) školy v přírodě,
b) ozdravné pobyty a
c) jiné akce s podobným zaměřením
2. Finanční prostředky poskytované z Fondu příslušnými formami jsou nevratné, tzn. neposkytují se ve
formě návratné finanční výpomoci.
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Článek 4
Oprávněné subjekty
1. Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu na výše uvedené účely mohou předkládat správci
Fondu určenému v čl. 6 Statutu školy provozující svou činnost na území statutárního města Ostravy,
a to:
a. mateřské školy,
b. základní školy,
c. víceletá gymnázia, pouze pro žáky ve věku odpovídajícím školní docházce základních škol,
d. osoby splňující podmínky uvedené dárcem (jehož prostředky jsou zdrojem Fondu viz článek
2 Zdroje Fondu tvoří) v příslušné darovací smlouvě,
e. městské obvody:
i. pro žáky navštěvující školské zařízení uvedené v bodě a., které vyvíjí činnost na
území městského obvodu, a pedagogický a zdravotnický doprovod
ii. pro děti nenavštěvující školské zařízení, které v den nástupu na pobyt nedosáhly
6 let věku v doprovodu jedné osoby starší 18 let a které mají trvalé bydliště na
území městského obvodu
2. Práva a povinnosti v souvislosti s poskytnutím podpory z Fondu nelze přenášet na jiné subjekty, a to
ani v případě transferu městským obvodům.
3. Nebude-li žádost splňovat náležitosti stanovené tímto statutem a jeho přílohami, vyzve správce
Fondu žadatele, aby svou žádost doplnil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li vady ve
stanovené lhůtě odstraněny, nebude žádosti vyhověno.

Článek 5
Žádost
1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu se předkládá správci Fondu, odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy, na adresu Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.
2. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu musí být písemná a musí obsahovat všechny
stanovené náležitosti Žádosti o poskytnutí podpory z Fondu, dle podmínek stanovených v příloze
A a B tohoto statutu.
3. Žádosti lze doručovat poštou, prostřednictvím datové zprávy nebo elektronicky, pokud bude žádost
opatřena ověřeným elektronickým podpisem. Rozhodným datem pro podání žádosti je den doručení
žádosti na podatelnu (otisk úředního razítka) nebo do datové schránky Magistrátu města Ostravy.

Článek 6
Správce Fondu
1. Správcem Fondu se ustanovuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
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2. Správce Fondu:
a) odpovídá za hospodaření Fondu,
b) přijímá žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu a vyzývá k odstranění vad žádostí,
c) posuzuje žádost z hlediska možnosti čerpání finančních prostředků a jejího souladu se
statutem,
d) provádí ve spolupráci s příkazcem operace přijímající předběžnou řídící kontrolu,
e) postupuje žádost se svým stanoviskem a výsledkem předběžné řídící kontroly k vyjádření
komisi životního prostředí rady města, která posuzuje žádost z hlediska oprávněnosti
subjektu čerpat dotaci, splnění podmínek stanovených pro čerpání dotace a při doporučení
poskytnutí dotace zohledňuje rovněž splnění podmínek organizovaného pobytu dle čl. 3
Statutu, např. nadmořskou výšku ubytovacího zařízení, apod.
f) zajišťuje postupy pro poskytování finančních prostředků v souladu se zákonem

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vnitřními předpisy,
apod.
g) spolu s příkazcem operace přijímající sleduje za metodické podpory odboru financí
a rozpočtu čerpání finančních prostředků a kontroluje účetní doklady prokazující jejich
použití v souladu s účelem poskytnutí finančních prostředků.

Článek 7
Finanční operace a požadavky dle zákona o finanční kontrole
1. Odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy zabezpečuje tyto finanční operace:
a) informuje měsíčně správce Fondu o stavu finančních prostředků na účtu Fondu,
b) jako správce rozpočtu se vyjadřuje v rámci předběžné finanční kontroly k připravované
finanční operaci (potvrzuje, zda byla prověřena připravovaná operace kontrolními
a schvalovacími postupy podle zákona o finanční kontrole a příslušných interních předpisů,
pro účely finančního řízení potvrzuje zajištění finančního krytí, popř. operaci pozastavuje,
potvrzuje, že důvody pozastavení pominuly),
c) připravuje spolu se správcem Fondu a příkazcem operace přijímajícím rozpočtová opatření
pro příslušné orgány města a zabezpečuje jejich realizaci,
d) připravuje zprávu o tvorbě a použití finančních prostředků Fondu v souladu s § 17, odst. 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů; tato zpráva je součástí závěrečného účtu statutárního města Ostravy.
2. Příkazcem operace přijímajícím je vedoucí odboru nebo jeho zástupce, na jehož ORJ byly
rozpočtovým opatřením převedeny schválené finanční prostředky z Fondu. Příkazce operace
přijímající plní tyto úkoly:
a) provádí ve spolupráci se správcem Fondu předběžnou finanční kontrolu dle zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě,
b) provádí průběžnou a následnou finanční kontrolu u příjemce finančních prostředků,
c) přebírá od příjemce finančních prostředků vyúčtování a ostatní potřebné doklady vztahující
se k nakládání s poskytnutými prostředky a předkládá je správci Fondu,
d) v případě neoprávněného použití nebo zadržení finančních prostředků z poskytnutých
finančních prostředků (porušení rozpočtové kázně) zajišťuje opatření podle zákona
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
e) dle organizačního řádu a Směrnice č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy
účetnictví a další ustanovení, ve znění pozdějších dodatků, poukazuje schválené finanční
prostředky na číslo účtu příjemce finanční prostředků v souladu s přijatým usnesením
příslušného orgánu města.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut Fondu byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 0256/ZM1014/6 ze dne
30. března 2011 a nabývá účinnosti dnem schválení. Statut Fondu byl dále upraven usnesením
zastupitelstva města č. 0545/ZM1014/10 ze dne 14. září 2011 a č. 1073/ZM1014/17 ze dne
27. června 2012, č. 1686/ZM1014/24 ze dne 24. dubna 2013, č. 0631/ZM1418/8 ze dne 9. září 2015,
1024/ZM1418/15 ze dne 23. 03. 2016 a 2374/ZM1418/36 ze dne 20. 06. 2018.
2. Zrušuje se Statut Fondu, který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 3029/ZM0610/38 ze
dne 26. května 2010.

1) Podle § 25, odst. 1, písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů nelze dary uznat za výdaje
(náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely. Hodnotu daru
poskytnutého obci lze odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč a dárcem je
poplatník, který byl založen nebo zřízen za účelem podnikání (§ 20, odst. 8 téhož zákona).
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Statut

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Z FONDU
PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ
I.

Žádosti subjektů uvedených v Článku 4 Oprávněné subjekty bod 1. písm. a) – c)

1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na účel, který je v souladu s čl. 3 Statutu Fondu, se předkládá
na stanoveném formuláři „Žádost o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší“,
který je součástí těchto pravidel a musí obsahovat všechny náležitosti stanovené v ust. § 10a odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. Předkladatel doloží k žádosti následující přílohy:
a) Zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku (kopie),
b) Kopii smlouvy o vedení běžného účtu, na který mají být poukázány finanční prostředky,
c) Doklad oprávněnosti k podpisu smlouvy zástupcem školského zařízení (jmenovací dekret, plná moc,
aj.),
d) Čestné prohlášení o skutečnostech vyžadovaných v ust. § 10a odst. 3 písm. f zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (součást formuláře žádosti).
3. Žádost se předkládá v termínu stanoveném orgány města při vyhlášení programu. Příspěvkové
organizace zřizované statutárním městem Ostrava předkládají žádosti o poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku do 25. května.
4. V případě nevyčerpání všech alokovaných prostředků ve fondu, je statutární město Ostrava oprávněno
vyhlásit dodatečný termín pro předkládání žádostí.
a) Požadavky o poskytnutí dotace z fondu v dodatečném termínu budou vyřizovány postupně, dle data
doručení, až do vyčerpání alokovaných finančních prostředků. Minimální výše dotace se pro
mateřské školy stanovuje ve výši 60.000 Kč a pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií ve výši 120.000 Kč. Maximální výše dotace je omezena aktuálním počtem žáků školy.
b) Pokud je v jednom termínu doručeno více žádostí převyšujících zůstatek fondu a není možné určit
rozdíl v době doručení, dotace se poskytne postupně žadatelům podle výše požadované dotace, a to
vzestupně od nejnižšího požadavku až do vyčerpání dotace, přičemž požadavky mateřských škol
jsou upřednostněny před ostatními.
c) V případě, že je poslední požadavek vyšší než zůstatek fondu, bude požadavek krácen na nejvyšší
možný násobek výše podpory dle bodu 6.
5. Minimální délka ozdravného pobytu je 14 dnů, včetně příjezdu a odjezdu, v období od 1. listopadu do
30. dubna.
6. Výše podpory činí maximálně 6.000 Kč, slovy šesttisíc korun českých na jednoho žáka účastnícího se
ozdravného pobytu v souladu s předloženou žádostí.
7. Podporu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší je možno použít k úhradě níže uvedených
nákladů neinvestičního charakteru:
a) náklady spojené s ubytováním, přičemž:
i) nároky na pobyt a ubytování v ubytovacím zařízení budou uspokojeny minimálně v rozsahu
stanoveném v ustanovení § 8 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a to i
v případě, že se jedná o ozdravný pobyt dětí předškolního věku, které nejsou žáky mateřské
školy.
ii) v ubytovacím zařízení bude zajištěn úklid minimálně v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
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b) stravu a pitný režim, přičemž:
i) V rámci ozdravného pobytu bude nezletilým účastníkům poskytnuta strava minimálně
v rozsahu stravovací dávky odpovídající výživové normě dle přílohy č. 1 vyhlášky
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a to i v případě, že se jedná o ozdravný pobyt dětí
předškolního věku, které nejsou žáky mateřské školy.
ii) Pitný režim bude zajištěn po celou délku pobytu, tj. součástí poskytované stravy dle bodu
7. písm. b) podbod i) tohoto článku bude rovněž nápoj o objemu min. 0,3 l a mimo dobu
podávání stravy bude účastníkům ozdravného pobytu zajištěn dostatečný pitný režim.
c) doprovodný program ozdravného charakteru, zaměřený na regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí a
posílení imunity, nácvik správného dýchání, návštěva solné jeskyně, vhodné sportovní aktivity, např.
plavání, klasické i sjezdové lyžování, apod.
d) dopravu na místo pobytu a z místa pobytu, případně na doprovodný program a z doprovodného
programu,
e) pojištění a poplatky dětí týkající se výhradně pobytu dětí, na který je požadována podpora z Fondu
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.
f) náklady na zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru (doprovodu) během ozdravného
pobytu, včetně nákladů v rámci uzavírání dohod o poskytnutí práce, poskytování náhrad, zajištění
ubytování a stravování, a dalších nezbytných nákladů souvisejících se zajištěním pedagogického i
nepedagogického dozoru (doprovodu) nevyjmenovaných v bodě 7. písm. f) nad rámec prostředků
poskytovaných ze státního rozpočtu.
II.

Žádosti subjektů uvedených v Článku 4 Oprávněné subjekty bod. 1 písm. d)

1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na účel, který je v souladu s čl. 3 Statutu Fondu, se
předkládá na stanoveném formuláři „Žádost o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší“, který je součástí těchto pravidel.
2. Předkladatel v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, číslo
účtu v případě právnických osob název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, číslo účtu a adresu pro
doručování, je-li rozdílná s adresou trvalého bydliště nebo sídla.
3. Předkladatel v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště dětí, pro
které je dotace požadována, včetně informace o rodinném vztahu k dětem (otec, matka, apod.).
4. Žádost se předkládá v termínu stanoveném orgány města.
5. Minimální délka ozdravného pobytu je 14 dnů, včetně příjezdu a odjezdu, v období od 1. listopadu
do 30. dubna.
6. Výše podpory činí maximálně 6.000 Kč, slovy šesttisíc korun českých na jednu osobu účastnící se
ozdravného pobytu v souladu s předloženou žádostí.
7. Podpora z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší je poskytována na účel vymezený dárcem
(jehož prostředky jsou zdrojem Fondu, viz Článek 2 Zdroje Fondu tvoří) v příslušné darovací
smlouvě.“

III.

Žádosti subjektů uvedených v Článku 4 Oprávněné subjekty bod 1. písm. e)

1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na účel, který je v souladu s čl. 3 Statutu Fondu, se předkládá
na stanoveném formuláři „Žádost o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší“, který je součástí těchto pravidel.
2. Žádost se předkládá průběžně dle potřeby.
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4. Minimální délka ozdravného pobytu je 14 dnů, včetně příjezdu a odjezdu, v období od 1. listopadu do
30. dubna.
5. Podpora z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší je poskytována formou neinvestičního transferu
z rozpočtu statutárního města Ostravy. Z transferu je možno hradit následující náklady neinvestičního
charakteru:
g) náklady spojené s ozdravným pobytem dětí a doprovodu osob starších 18 let, a to i pedagogického a
zdravotnického doprovodu školského zařízení,
h) ubytování, strava a pitný režim,
i) doprovodný program ozdravného charakteru, zaměřený na regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí a
posílení imunity, nácvik správného dýchání, návštěva solné jeskyně, vhodné sportovní aktivity, např.
plavání, klasické i sjezdové lyžování, apod.
j) doprava na místo pobytu a z místa pobytu, případně na doprovodný program a z doprovodného
programu,
k) pojištění dětí týkající se výhradně pobytu dětí, na který je požadována podpora z Fondu pro děti
ohrožené znečištěním ovzduší,
l) regulační poplatky, související s realizací pobytu v dětských ozdravovnách, případně jiných
zařízeních lázeňského typu.
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Příloha B:
Žádost o poskytnutí finančních prostředků
z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
1. Identifikace žadatele
Název:
Sídlo:
IČO:
(Fyzické osoby vyplňují do pole název - jméno, příjmení, titul; sídlo - adresu trvalého bydliště; IČO datum narození)

2. Požadovaná částka:

Počet žáků (dětí), kteří se budou účastnit ozdravného pobytu (školy v přírodě):

Požadovaná částka:

3. Účel, na který žadatel chce finanční prostředky použít:
Ozdravný pobyt

Škola v přírodě

4. Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Doba, v níž má být dosaženo účelu je stanovena od 01. 11. do 30. 04.,
přičemž předpokládané období realizace projektu žadatele je:
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01.11. - 31.12.2016

Statut
01.01. - 30.04.2017

5. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu:
1.

Právní důvod zastoupení:

2.

Právní důvod zastoupení:

3.

Právní důvod zastoupení:

4.

Právní důvod zastoupení:

5.

Právní důvod zastoupení:
(Jako právní důvod zastoupení se uvede listina, ve které je právní důvod zastoupení doložen jmenování, výpis z VR, plná moc apod.)

6. Odůvodnění žádosti:
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7. Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:
1.
2.
3.
4.
5.
Čestně prohlašuji, že v osobě žadatele nemá podíl žádná další osoba.

8. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl
1.

Výše podílu:

2.

Výše podílu:

3.

Výše podílu:

4.

Výše podílu:

5.

Výše podílu:
Čestně prohlašuji, že žadatel nemá přímí podíl v jiných osobách.

9. Seznam příloh žádosti:
Výpis z veřejného rejstříku
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Zřizovací listina

Jmenovací dekret

Smlouva o vedení účtu v české měně

Plná moc k zastupování žadatele

Den vyhotovení žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:
jméno, příjmení, titul
(V případě zastoupení na základě plné moci je potřeba přiložit plnou moc)
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Příloha B:
Žádost o poskytnutí finančních prostředků
z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší městské obvody
1. Identifikace žadatele
Název:
Starosta:
Sídlo:

2. Požadovaná částka:

Počet osob, které se budou účastnit ozdravného pobytu (školy v přírodě):

Požadovaná částka:

3. Účel, na který žadatel chce finanční prostředky použít:
Přesný název dotačního titulu:
Škola v přírodě

Poskytovatel dotace:
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4. Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Doba, v níž má být dosaženo účelu je stanovena od 01. 11. do 30. 04.,
přičemž předpokládané období realizace projektu žadatele je:

01.11. - 31.12.2016

01.01. 30.04.2017

5. Odůvodnění žádosti:
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6. Seznam příloh žádosti:
Podmínky čerpání dotace

Den vyhotovení žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:
jméno, příjmení, titul
(V případě zastoupení na základě plné moci je potřeba přiložit plnou moc)
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