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STATUT FONDU PRO VÝSTAVBU NOVÉHO 
KONCERTNÍHO SÁLU včetně DODATKU č. 1 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Fond pro výstavbu nového koncertního sálu (dále jen „Fond“) je zřízen na základě usnesení 

ZM č. 1948/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017. Fond slouží pro účely výstavby nového 

koncertního sálu a s tím související možnou rekonstrukcí Domu kultury města Ostravy. 

2. Domem kultury města Ostravy je myšlena budova na ul. 28. října č. p. 2556/124, PSČ 

702 00, Ostrava a její přilehlé okolí (dále jen „Dům kultury“).  

3. Prostředky Fondu nejsou jedinými finančními prostředky určenými na rekonstrukci Domu 

kultury. 

4. Fond se zřizuje na dobu neurčitou. 

Článek 2 

Zdroje příjmů Fondu 

1. Příjmy Fondu tvoří: 

a) prostředky schválené k převodu do Fondu v rámci schvalování rozpočtu SMO (rozpočet 

kapitálový i běžný) daného roku, 

b) příspěvky z rozpočtu města běžného roku, 

c) finanční prostředky z volných zdrojů u základního běžného účtu, 

d) finanční dary třetích osob, 

e) dotace a příspěvky z rozpočtů jiných územních samosprávných celků, 

f) externí finanční zdroje určené orgány města jako příjem tohoto Fondu, 

g) nevyčerpané finanční prostředky z investičních a neinvestičních akcí souvisejících 

s výstavbou nového koncertního sálu a s tím související možnou rekonstrukcí Domu kultury, 

h) vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtu města nebo z Fondu 

k předfinancování akcí souvisejících s výstavbou nového koncertního sálu a s tím 

související možnou rekonstrukcí Domu kultury, které byly následně refinancovány 

z dotačních prostředků třetích osob, 

i) příjmy z externích zdrojů, které sloužily k refinancování projektů souvisejících s výstavbou 

nového koncertního sálu a s tím související možnou rekonstrukcí Domu kultury, jež byly 

předfinancovány ze zdrojů Fondu nebo ze zdrojů kapitálového rozpočtu investičním 

odborem. 

2. Příjmy Fondu dle předchozího bodu pod písm. a), b) a c) musí v součtu těchto příjmů za každý 

kalendářní rok činit částku nejméně 100 mil. Kč.  
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Článek 3 

Použití Fondu 

1. Finanční použití prostředků Fondu: 

a) převody do rozpočtů jednotlivých odborů MMO dle čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto statutu 

na realizaci akcí souvisejících s výstavbou nového koncertního sálu a s tím související 

možnou rekonstrukcí Domu kultury včetně projektové dokumentace, 

b) spolufinancování a předfinancování projektů souvisejících s výstavbou nového koncertního 

sálu a s tím související možnou rekonstrukcí Domu kultury formou návratných finančních 

výpomocí, 

c) čerpání finančních prostředků z Fondu bude vedeno pod ORG 8230 a účelovým znakem 

ÚZ 1060. 

2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje vždy rozhodovat o použití finančních prostředků Fondu.  

3. Na čerpání finančních prostředků z Fondu není právní nárok. 

Článek 4 

Správce Fondu 

1. Správcem Fondu se ustanovuje odbor kultury a volnočasových aktivit MMO. 

2. Správce Fondu: 

a) odpovídá za hospodaření Fondu, 

b) přijímá žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu, 

c) posuzuje žádost z hlediska možnosti čerpání finančních prostředků a jejího souladu s tímto 

Statutem.  

Článek 5 

Hospodaření s Fondem 

1. Realizátorem akce a příkazcem operace bude investiční odbor MMO. Správce Fondu převede 

prostředky Fondu k zajištění realizace akce do jeho rozpočtu. Investiční odbor MMO zajistí: 

a) provedení předběžné finanční kontroly, 

b) zpracování materiálů pro radu a zastupitelstvo města o použití finančních prostředků Fondu 

obsahující zejména důvodovou zprávu, žádost, stanovisko správce Fondu, návrhy smlouvy 

(je-li potřeba), návrhy usnesení. V důvodových zprávách pro radu a zastupitelstvo města 

se vždy uvádí aktuální stav finančních prostředků Fondu, 

c) ve spolupráci s odbory legislativním a právním a veřejných zakázek a kapitálových účastí 

MMO výběr zhotovitele díla, 

d) financování realizovaného díla dle organizačního řádu a Směrnice č. 1/2007 pro nakládání 

s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy účetnictví a další ustanovení, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, 

e) provedení průběžné a následné finanční kontroly, 

f) předání konečného vyúčtování akce po jejím ukončení správci Fondu 

g) převedení případných nevyčerpaných prostředků zpět do Fondu. 
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2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje stanovit i jiný odbor Magistrátu města Ostravy realizátorem 

akce a příkazcem operace dle odst. č. 1 tohoto článku. 

Článek 6 

Finanční operace a požadavky dle zákona o finanční kontrole 

Odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy zabezpečuje tyto činnosti: 

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. 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut Fondu byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 1948/ZM1418/30 ze dne 

15.11.2017 a nabývá účinnosti dnem jeho schválení. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 

zastupitelstva č. 2327/ZM1418/36 ze dne 20.06.2018 a nabývá účinnosti dnem jeho 

schválení.  


