Obec Roseč
ZÁSADY TVORBY A POUŽITÍ FONDU OBNOVY A
ROZVOJE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
Účinnost od: 13. 12. 2017
Schváleno: Zastupitelstvem obce Roseč dne 13. 12. 2017 usnesením č. 4
Článek 1
Základní ustanovení
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 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 Roseč usnesením č. 4 ze dne 13. 12. 2017 peněžní fond
s názvem Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury (dále jen „fond“).
Článek 2
Účel fondu
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 pozdějších předpisů.
Článek 3
Tvorba fondu
1. Základním zdrojem fondu je:
a) jednorázový příděl v roce 2018 ve výši 100.000,00 Kč
b) každoroční příjem z vybraného stočného ve výši 20 000,-Kč
2) Doplňkovým zdrojem fondu jsou:
a) úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu
b) jiné prostředky (dotace, příspěvky od jiných subjektů)
3) O příjmech dle článku 3 odst. 2 písm. b) rozhodují orgány obce v souladu se zákonem o
obcích.
Článek 4
Použití fondu
1. Prostředky fondu je možné použít.
a) na úhradu výdajů souvisejících s obnovou vodovodů a kanalizací, jejich výměnou nebo
rekonstrukcí
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b) bankovní poplatky za vedení zvláštního bankovního účtu fondu.
2. O použití prostředků fondu rozhodují orgány obce Roseč v souladu se zákonem o obcích.
Článek 5
Hospodaření s fondem
1. Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu.
2. Prostředky fondu je možné čerpat v souladu s článkem 4 převodem na účet příjemce nebo
hotovostně.
3. Nečerpané prostředky přecházejí do dalších let.
4. Peněžní operace fondu jsou součástí účetnictví obce Roseč a budou sledovány na účtu
fondu.
5. Obec Roseč spravuje účet fondu a návrh rozpočtu fondu na příslušný rok je předkládán
zastupitelstvu obce ke schválení.
Článek 6
Zrušení fondu
Fond lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva obce a zůstatek fondu se převádí do rozpočtu
obce. Pokud zůstatek fondu tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty, bude tato
část zůstatku fondu vypořádána v souladu s účelem a podmínkami stanovenými
poskytovatelem.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Zásady tvorby a použití Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury schválilo
Zastupitelstvo obce Roseč usnesením č. 4 ze dne 13. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018.
V Roseči dne 13. 12. 2017

…………………
Hana Šmejkalová
starosta

…………………
Zdeněk Melichar
místostarosta
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