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1)  návrh na změnu Statutu Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací: 

 
a) Čl. I.  Zřízení Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zří-

zenÝch Statutárním městem Liberec, bod 6) se mění takto  
     

Doplňkovými zdroji Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organiza-
cí  jsou  

    - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu 
    - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města 

 
b) Čl. III .  Čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací   

se doplňuje o bod 3)  
 
     Finanční prostředky fondu lze převádět do Fondu pro financování rozvoje školských 

příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně 
schválen zastupitelstvem města. 

 
2) návrh na změnu Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje kulturních pří-

spěvkových organizací: 
 

a) Čl. I.   Zdroje Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací kulturního za-
měření (dále jen KPO), bod 2) se mění takto  

 
          Doplňkovými zdroji jsou : 
          - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu 
          - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města 
 

b) Čl. II.   Využití finančních prostředků fondu se doplňuje o bod 4) 
 
     Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje 

školských příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a 
následně schválen zastupitelstvem města. 

 
a  u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 
realizovat navrhované změny Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací. 
 

                           Termín: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvo města usnesením č. 27/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní pravidla 
Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Použití finančních pro-
středků fondu je přísně účelově určeno především na realizaci velkých oprav objektů kultur-
ních příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Liberec. 

Finančním zdrojem těchto fondů jsou odvody z odpisů kulturních příspěvkových organizací.  
 
1) Zařazení finančních prostředků z rozpočtu města mezi doplňkové zdroje fondu 
 

 Záměrem změny, resp. doplněním finančních zdrojů Fondu pro financování rozvoje kul-
turních příspěvkových organizací je eventuální získání většího objemu finančních pro-
středků v rámci schvalování rozpočtu Statutárního města Liberec v souvislosti s realizací 
rozsáhlejších akcí na objektech kulturních příspěvkových organizací zřizovaných Statutár-
ním městem Liberec, případně umožnění získávání finančních prostředků z jiných zdrojů.  

 
2) Přesun finančních prostředků mezi Fondem pro financování rozvoje kulturních pří-

spěvkových organizací a Fondem pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

 
Cílem je umožnit reagovat mimořádným přesunem finančních prostředků mezi oběma fon-
dy (za předpokladu zpětného vyrovnání v nejbližším termínu, nejpozději však následující 
kalendářní rok) na požadavky vyplývající z mimořádných potřeb a aktuálního stavu objek-
tů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy : 1) Statut Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

(včetně navržených změn). 
               2) Základní pravidla Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových  

organizací (včetně navržených změn). 
 
 
 



Fond pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací zřízených 

Statutárním městem Liberec 
 
 

s t a t u t 
 

I. Zřízení Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec 

 
1) Fond pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací byl zřízen usnesením 

Zastupitelstva města Liberec č. …./09 ze dne ….. jako trvalý účelový fond Statutárního 
města Liberce dle § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích a § 5 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2)  Fond pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním 

městem Liberec se zřizuje za účelem : 
• financování přípravy a realizace velkých oprav ve vybraných příspěvkových organizacích  
• financování přípravy a realizace investic ve vybraných příspěvkových organizacích 
• financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích konkrétních příspěvkových 

organizacích, na něž byla získána dotace z fondů Evropské unie, národních fondů, nebo 
jiných prostředků státního rozpočtu a byly schváleny Radou a Zastupitelstvem města 
Liberec 

• splátky účelových bankovních úvěrů, které byly získány na konkrétní rozvojové akce 
příspěvkových organizací a které byly schváleny Radou a Zastupitelstvem města Liberec 

 
3) Statutární město Liberec zřizuje samostatný účet fondu. 
 
4) Zdroje fondu určuje svým usnesením zastupitelstvo města. 
 
5) Základním zdrojem tvorby Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 

organizací budou účetní odpisy nemovitého majetku těchto zařízení, které budou 
organizacemi odvedeny do rozpočtu města v termínu stanoveném odborem ekonomiky.   

 
6) Doplňkovými zdroji Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

jsou : 
     - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu 
     - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města 
 
II. Postup při rozhodování o využití Fondu pro financování rozvoje školských   

příspěvkových organizací  
 



1)  V souladu s čl. I., bodu 2 předkládají ředitelé výše uvedených příspěvkových organizací 
požadavky na zajištění a realizaci velkých oprav a pořízení investic vedoucímu odboru 
školství, kultury a sportu (SK) do konce září příslušného roku.  

 
  2)   Seznam požadavků, zapracovaný do návrhu odboru školství, kultury a sportu, předloží  

vedoucí odboru k projednání náměstkovi primátora pro vzdělávání, kulturu, sport  a 
cestovní ruch.  

 
3)   Konečný návrh využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních 

příspěvkových organizací předkládá náměstek primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a 
cestovní ruch k odsouhlasení Radě města Liberec a ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec. 

 
III. Čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací  
  
1) Využití finančních prostředků fondu je přísně účelové, tj. na konkrétní akci, projekt, 
činnost.  

 
2) Vnitřní členění prostředků fondu bude uspořádáno tak, aby umožňovalo oddělené 

sledování jejich tvorby a využití pro jednotlivé příspěvkové organizace (akce). 
 
3) Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje 

školských příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a 
následně schválen zastupitelstvem města. 

 
IV. Vyú čtování, závěrečné ustanovení 
 
1) O každé realizované akci budou vedeny veškeré nezbytné doklady (podklady pro výběrové 
řízení, smlouva, faktura, doklad o úhradě apod.). 

 
2) Celkový přehled o čerpání finančních prostředků Fondu pro financování rozvoje   

kulturních příspěvkových organizací předloží náměstek primátora pro vzdělávání, kulturu, 
sport a cestovní ruch radě a zastupitelstvu města vždy po roční účetní uzávěrce čerpání 
fondu. 



Základní pravidla pro využití Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových 

organizací zřízených Statutárním městem 
Liberec. 

 
(schválená Radou města Liberec usnesením č. 27/09 ze dne5.3.2009) 

 
I.  Zdroje Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací kulturního zaměření 

(dále    jen KPO) 
 
   1) Základním zdrojem financování jsou účetní odpisy nemovitého majetku těchto 

organizací. Plnění bude probíhat v souladu s § 31, odst. 2, bod c) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, kdy 
kulturní příspěvkové organizace budou provádět odvody z odpisů čtvrtletně, způsobem 
stanoveným odborem ekonomiky. 

 
    2)  Doplňkovými zdroji jsou : 
         - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu 
         - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města. 
 
   3)  Příjmy Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací pro 

konkrétní rok budou zahrnuty do rozpočtu města v souladu s pravidly platné rozpočtové 
skladby v celkových částkách.  

    
II.  Využití finan čních prostředků fondu 
 
      1) Čerpání výše uvedeného fondu : 
 - financování přípravy a realizace velkých oprav KPO 
 - pořízení investic pro potřeby KPO 

- financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích konkrétních KPO na něž 
byla získána dotace z jiných zdrojů (EU, státní rozpočet …) a která byla schválena 
RM a ZM 

- splátky účelových bankovních úvěrů, spojených s konkrétní akcí a schválených RM 
a ZM 

 
      2)  Využití finančních prostředků fondu je přísně účelové, tj. na konkrétní akci, projekt, 

činnost. 
 
      3)  Běžné (neinvestiční) výdaje Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových  

organizací pro konkrétní rok budou do rozpočtu města zahrnuty v souladu s pravidly 
platné rozpočtové skladby, tj. v členění dle odvětví (paragraf) a druhu (položka), 
v celkových částkách. 

    Kapitálové (investiční) výdaje budou navíc rozčleněné do jednotlivých investičních  
akcí (zakázek). V případě, že v době sestavování rozpočtu nebude ještě rozhodnuto o 
realizaci konkrétních investičních akcí, budou rozpočtovány v celkových částkách 



v základním členění (paragraf, položka) a upřesněny dodatečně v rámci prováděných 
rozpočtových opatření. 

 
4) Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování 

rozvoje školských příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen 
radou města a následně schválen zastupitelstvem města. 

 
III. Postup při rozhodování o čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 

příspěvkových  organizací  
        

1) Návrhy na použití finančních prostředků fondu předkládají ředitelé KPO odboru 
školství, kultury a sportu v rámci přípravy rozpočtu na další kalendářní rok v termínu 
stanoveném odborem ekonomiky. V případě nutnosti v průběhu roku. 

 
        2)  Seznam požadavků ředitelů, zapracovaný do návrhu odboru školství, kultury a sportu, 

předloží  vedoucí odboru k projednání náměstkovi primátora pro vzdělávání, kulturu, 
sport  a cestovní ruch. 

       V případě potřeby projedná odbor školství, kultury a sportu předložené návrhy 
s předkladateli. 

 
3) Odbor školství, kultury a sportu připraví seznam návrhů a priorit na čerpání fondu. 

 
4) Konečný návrh čerpání fondu a přehled doplňkových prostředků pro financování 

rozvoje KPO v příslušném roce předkládá náměstek primátora pro vzdělávání, kulturu, 
sport  a cestovní ruch k odsouhlasení Radě města Liberec a ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec. 

 
5) Rada města Liberec vystupuje současně v postavení Správní rady Fondu pro 

financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. 
 

6) Předsedou správní rady fondu je primátor města. 
 
      7)  Přehled o použití prostředků Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 

organizací v příslušném kalendářním roce předkládá náměstek primátora pro vzdělání, 
kulturu, sport a cestovní ruch radě a zastupitelstvu města vždy po roční účetní 
uzávěrce čerpání fondu.  


