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STATUT
FONDU POMOCI OBČANŮM DOTČENÝM ŽIVELNÍMI POHROMAMI A JINÝMI MIMOŘÁDNÝMI
UDÁLOSTMI
Článek I.
Účel fondu
1.1. Statutární město Frýdek-Místek zřídilo tento účelový peněžní fond usnesením Zastupitelstva
města Frýdku-Místku č. V./5.7. z 5. zasedání konaného dne 5. září 2011 s účinností ke dni 6. září
2011.
1.2. Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování mimořádných, nepředpokládaných
a neočekávaných výdajů v souvislosti s živelnými pohromami, které vyžadují provedení
záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací a v souvislosti s jinými mimořádnými
událostmi.
1.3. Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil.
Přináší škody na přírodě, majetku, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí, zejména
se jedná o povodně, sesuvy půdy, větrné bouře apod.
1.4. Jinými mimořádnými událostmi se rozumí zejména epidemie, pandemie, teroristický útok, havárie
inženýrských sítí, dlouhodobý výpadek energií apod.

Článek II.
Tvorba fondu

2.1. Fond se tvoří postupně.
2.2. Základním zdrojem fondu byl jednorázový příděl z příjmů r. 2011 ve výši 2 mil. Kč.
2.3. Dalšími příjmy fondu jsou:
2.3.1. Převody finančních prostředků z rozpočtu města v následujících letech dle rozhodnutí
Zastupitelstva města Frýdku-Místku.
2.3.2. Vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel.
2.3.3. Dary, dotace a příspěvky od jiných subjektů.
2.3.4. Přijaté náhrady škod, jejichž likvidace byla hrazena z fondu.
2.3.5. Přijaté úroky ze zvláštního účtu.
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Článek III.
Použití fondu
3.1. Prostředky fondu je možno použít:
3.1.1. Na pokrytí prvotních výdajů a nezbytných opatření přijatých v rámci řešení krizové situace
vyvolané živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí (např.: nákup vysoušečů
zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a vyprošťovacích zařízení, zdravotnického
materiálu, léků, desinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, odvoz odpadů, revize
elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích vakcín, monitorování vody a půdy,
rozbory pitné vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a opravy
poničeného zařízení, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky
narušených objektů, odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin, stavební
sutě a zbytků zničených objektů, odčerpání vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a
vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství, na provizorní přechody, odvoz
naplavenin, nouzové ubytování a stravování apod.).
3.1.2. Na úhradu výdajů na opravy a rekonstrukce majetku města vyvolané živelní pohromou
nebo jinou mimořádnou událostí.
3.1.3. Na poskytnutí peněžního daru do výše 20 000,- Kč občanům statutárního města FrýdekMístek, kteří se z důvodu živelní pohromy nebo jiné mimořádné události ocitli přechodně
v mimořádných obtížných podmínkách.
3.1.4. Na poskytnutí účelové dotace podnikajícím fyzickým a právnickým osobám majícím sídlo
na území statutárního města Frýdek-Místek na odstranění následků způsobených živelní
pohromou nebo jinou mimořádnou událostí.
3.1.5. Na úhradu bankovních poplatků ze zvláštního bankovního účtu fondu.
3.2. O použití fondu dle bodu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.4. rozhoduje rada města. V ostatních
případech a v případě, že dar dle bodu 3.1.3. překročí u jedné osoby částku 20 000,- Kč za rok a
u dotace dle bodu 3.1.4. překročí v jednotlivém případě částku 50 000,- Kč, rozhoduje
zastupitelstvo města.
Článek IV.
Hospodaření s fondem
4.1. Pro fond se zřizuje zvláštní bankovní účet.
4.2. Prostředky fondu lze čerpat v souladu s článkem III. bezhotovostním převodem, poštovní
poukázkou nebo hotovostně.
4.3. Údaje o tvorbě a použití fondu jsou součástí rozpočtu a závěrečného účtu města.
4.4. Nevyčerpané prostředky přecházejí do dalších let.
4.5. Na poskytnutí daru nebo dotace z fondu nevzniká nárok a není soudně vymahatelný.
4.6. Správcem fondu je odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality, který zpracovává návrh
rozpočtu fondu na rozpočtový rok a přehled o čerpání fondu.
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Článek V.
Zrušení fondu
5.1. Fond lze zrušit pouze rozhodnutím Zastupitelstva města Frýdku-Místku.
5.2. Zůstatek fondu se po zrušení fondu převádí do rozpočtu města.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tímto statutem se ruší Statut fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami, který schválilo
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku svým usnesením č. 7j/21/2017 ze dne 4. prosince 2017.
2. Tento statut schválilo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku svým usnesením č. VI./6.5. z 13. zasedání
zastupitelstva města ze dne 16. 12. 2020 a nabývá účinnosti dne 17. 12. 2020.

