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Článek 1 
Účel fondu  

Město Králíky, v rámci své působnosti stanovené příslušnými právními předpisy1’, 
považuje poskytování finančního příspěvku ze svého rozpočtu na obnovu kulturních 
památek nacházejících se na území města Králíky, poskytování finančního příspěvku 
na obnovu nemovitostí určujících, dotvářejících, doplňujících i souvisejících 
s charakterem městské památkové zóny Králíky a poskytování finančního příspěvku na 
náklady spojené se záchrannými archeologickými výzkumy a stavebně-historickými 
průzkumy za důležité nástroje péče o kulturní dědictví města na pomezí Čech 
a Moravy. Péče o kulturní dědictví vychází zejména z Úmluvy o ochraně 
archeologického dědictví Evropy (číslo 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv), Úmluvy 
o ochraně architektonického dědictví Evropy (číslo 73/2000 Sbírky mezinárodních 
smluv), zákona o státní památkové péči, Vyhlášky o prohlášení památkových zón ve 
vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. října 1990. Za tímto 
účelem zřizuje město Králíky Fond památkové péče města Králíky (dále jen „FOND“). 

Článek 2 
Tvorba fondu 

1. FOND je tvořen zejména z následujících zdrojů: 

a) Základní vklad v době vzniku FONDU ve výši 200 000 Kč. 

b) Prostředky z rozpočtu města Králíky každoročně ve výši minimálně 200 000 Kč. 

c) Pokuty vybírané na úseku památkové péče. 

d) Dary a příspěvky od fyzických nebo právnických osob, nadací a podobně. 

2. Celkový objem finančních prostředků z rozpočtu města, přidělených v daném 
kalendářním roce dle těchto Pravidel z rozpočtu města Králíky do FONDU, 
schvaluje Zastupitelstvo města Králíky (Dále jen „ZM“) v rámci schvalování rozpočtu 
města pro příslušný rozpočtový rok. 

Článek 3 
Čerpání fondu 

1. Poskytování finanční podpory z FONDU se provádí v souladu s obecně závaznými 
předpisy a podle schválených prováděcích pravidel. 

2. Dotaci z FONDU nelze poskytnout na akce, které jsou financovány prostřednictvím 
dotačních titulů poskytovaných jinými subjekty (zejména ministerstvo kultury ČR, 
Pardubický kraj aj.). 

3.  Prováděcími pravidly FONDU jsou „Pravidla pro poskytování dotace z Fondu 
památkové péče města Králíky“ (dále jen „Pravidla“). 

 

                                                 
1Zejména následující právní předpisy: 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších 

předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 4 
Hospodaření s  fondem, správce fondu  

1. Hospodaření fondu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění.  

2. Správcem kapitoly rozpočtu, do které je FOND zařazen, je odbor organizační 
a správní MěÚ Králíky (dále jen správce).  

3. Za hospodaření s FONDEM odpovídá správce. 

4. Správce hospodaří s finančními prostředky FONDU v souladu s obecně závaznými 
předpisy a Pravidly. 

5. Prostředky FONDU budou používány v rámci rozpočtu města Králíky maximálně do 
výše zůstatku FONDU v daném kalendářním roce. 

6. Rozpočet FONDU sestavuje a jeho správu provádí správce. V rámci schváleného 
rozpočtu a v souladu s Pravidly rozhoduje a schvaluje použití prostředků 
v konkrétních případech ZM. 

7. Platební styk je realizován finančním odborem MěÚ Králíky v souladu se směrnicí 
o oběhu účetních dokladů. Účel čerpání FONDU bude v účetní evidenci města 
Králíky rozlišen v analytickém členění. Platební poukazy/doklady podepisuje osoba 
s dispozičním oprávněním k hospodaření s prostředky FONDU. 

8. Čerpání FONDU je prováděno bezhotovostním převodem po skončení akce při 
jejím vyúčtování. 

9. Rozpočtové prostředky FONDU nevyužité nebo vrácené do konce kalendářního 
roku se převádějí do roku dalšího. 

10. Dotace je účelově poskytována podle Pravidel. 

Článek 5 

Porušení rozpočtové kázně  

V případě porušení ustanovení čl. 4 tohoto statutu, týkající se hospodaření s prostředky 
FONDU a účelu použití, uplatní se v plném rozsahu příslušná ustanovení zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu v platném znění. 

Článek 6 
Závěrečné ustanovení  

1. Zastupitelstvo města Králíky schválilo dne 14.9.2015, v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svým 
usnesením č.j. ZM/2015/07/101, trvalý účelový fond s názvem „Fond památkové 
péče města Králíky“. Dne 15.05.2017 byla usnesením ZM č.j. ZM/2017/04/059 
schválena změna statutu FONDU. 

2. Pravidla použití prostředků FONDU podléhají schválení ZM. 

3. Tato změna statutu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ZM. Nabytím 
účinnosti těchto pravidel pozbývají platnosti pravidla číslo PP/195/P/2015 ze dne 
15.09.2015. 

 

Jana Ponocná                                                                  Mgr. Martin Hejkrlík 

starostka města Králíky                                                  místostarosta města Králíky 


