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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zřídilo 
zastupitelstvo obce Vrbice na svém zasedání V05/2018 dne 2.10.2018 usnesením č. 5 peněžní fond 
s názvem Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku obce Vrbice (dále jen „fond“). 

 

Článek 2 
Účel fondu 

Účelem fondu je shromažďování finančních prostředků a vytvoření účelových zdrojů pro financování 
obnovy vodohospodářského majetku, jejich výměnu, rekonstrukci v průběhu životnosti majetku, 
nikoliv na novou výstavbu.  

Účelem fondu je zabezpečení požadavku podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdější předpisů. 

 

Článek 3 
Tvorba fondu 

 
Fond se tvoří postupně na základě Plánu financování obnovy splaškové kanalizace a ČOV Vrbice na 
období 2016-2025 schváleného Zastupitelstvem obce Vrbice dne 20.9.2016 usnesením č. 12 na 
zasedání VO4/2016. 

3.1 Základním zdrojem fondu jsou: 

3.1.1 Jednorázový příděl v roce 2018 ve výši 600.000 Kč. 

3.1.2 Pravidelný roční převod peněžních prostředků z rozpočtu obce Vrbice ve výši stanovené v Plánu 
financování obnovy splaškové kanalizace a ČOV Vrbice na období 2016-2025. 

3.2 Doplňkovým zdrojem fondu jsou: 

3.2.1 Mimořádný příděl na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Vrbice. 

3.2.2 Úroky připsané na zvláštním bankovním účtu. 

 
Článek 4 

Použití fondu 

Finanční prostředky fondu je možné použít na: 
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4.1 Úhradu výdajů souvisejících s opravou, obnovou kanalizace a ČOV, jejich výměnou nebo 
rekonstrukcí. Skutečné čerpání bude podloženo prostřednictvím faktur. 

4.2 Bankovní poplatky za vedení zvláštního bankovního účtu. 

 

Článek 5 
Hospodaření s fondem 

5.1 Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu. 

5.2 Prostředky fondu lze čerpat v souladu s článkem 4 převodem na účet příjemce nebo hotovostně. 

5.3 Peněžní operace fondu jsou součástí účetnictví obce Vrbice a budou sledovány na analytickém 
účtu fondu. 

5.4 Nečerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let. 

5.5 Správcem fondu je ekonom obce. Přehled o tvorbě a použití fondu je součástí závěrečného účtu 
obce za uplynulý kalendářní rok. O použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo obce Vrbice. 

 

Článek 6 
Zrušení fondu 

6.1 Fond lze zrušit pouze rozhodnutím Zastupitelstva obce Vrbice. 

6.2 Zůstatek fondu se po zrušení převádí do rozpočtu obce. 

 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

7.1 Změny nebo doplňky statutu Fondu podléhají schválení Zastupitelstva obce Vrbice. 
7.2 Část dočasně volných finančních prostředků zůstatku Fondu, jejichž zapojení se do rozpočtu obce 
v příslušném rozpočtovém období nepředpokládá, může být využita na dočasnou dobu pro jiný účel, 
než je stanoveno tímto statutem Fondu (v případě nepříznivé finanční situace obce apod.). Tyto 
finanční prostředky budou v co nejkratší době do Fondu vráceny. 
7.3. Zásady tvorby a použití fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku obce Vrbice 
schválilo Zastupitelstvo obce Vrbice usnesením č. 5 na zasedání V05/2018 dne 2.10.2018.   
 
Ve Vrbici dne 2.10.2018 
 
 
 
………………………………………………………..                                       ……………………………………………………….. 
         František Polášek, starosta                                                          Tomáš Bílek, místostarosta 


