Statut Fondu oprav a rozvoje tepelného hospodářství
města

I. Základní ustanovení
Město Nová Role podle § 84 odst. 2 písm. c) z. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zřídilo za účelem oprav, údržby a zkvalitnění technologie
přivaděče tepla z předávací stanice v Mírové do výměníkové stanice v Nové Roli, v Tovární
ul. č. p.1 (4. úsek 1B Mírová – Nová Role stavby Vřesová – Karlovy Vary) „Fond oprav a
rozvoje tepelného hospodářství města“ (dále jen „fond“).
II. Specifikace
Přivaděč tepla je ve vlastnictví Města Nová Role a navazuje na CZT Vřesová – Karlovy Vary.
Fond se zřizuje na dobu neurčitou. Správou fondu je pověřen Ekonomický odbor Městského
úřadu Nová Role. Na plnění z fondu není právní nárok. Právo hospodaření k uvedenému
majetku získalo město Nová Role jako obdarovaný na základě Darovací smlouvy ze dne
24. 10. 1994 od ČR zastoupené OÚ Karlovy Vary.
III. Zdroje
Fond je tvořen pravidelným ročním příspěvkem z rozpočtu města částkou ve výši
Kč =1 500 000,-- ve dvou pravidelných splátkách k 30. 6. a 30. 11. daného kalendářního
roku. Ostatními příjmy fondu se rozumí účelově určené finanční dary, dotace, finanční
výpomoci, bankovní úroky a jiné příspěvky zřizovatele fondu. Prostředky fondu jsou vedeny
v otevřeném podílovém fondu Investiční společnosti České spořitelny, a. s., Konzervativní
Mix FF, bankovní číslo účtu 35-2001269369/0800, variabilní symbol 1040585997 = účet
v samostatné evidenci fondů ISČS.
IV. Čerpání
O čerpání fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Nová Role na základě schváleného
rozpočtu města pro daný kalendářní rok a dále mimo schválený rozpočet po předchozím
schválení v zastupitelstvu města. Čerpání fondu je účelově vázané na úhradu oprav, údržby,
navýšení kapacity a zkvalitnění technologie přivaděče tepla, popř. jiného topného média a
dále na opravy majetku města v tepelném hospodářství, tj. topné kanály po městě,
výměníková stanice tepla v Tovární ul. č. p. 1 v Nové Roli, plynová kotelna v Rolavské ulici
v Nové Roli. Dále se z fondu hradí poplatky poskytované peněžnímu ústavu za vedení účtu,
za pohyby na účtu a další nezbytně nutné náklady související s vedením bankovního účtu
k fondu. Výše čerpaných prostředků budou zasílány na účet běžný účet města č. 90053021341/0100. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodnout o případné půjčce z fondu na
předfinancování investičních akcí města realizovaných z dotačních titulů.
V. Platnost fondu
Fond se zřizuje na dobu neurčitou, jeho úplné vyčerpání a zrušení schvaluje Zastupitelstvo
Města Nová Role. Kontrolu plnění a čerpání fondu zajišťují Ekonomický odbor městského
úřadu a další kontrolní orgány města.
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VI. Zásady účtování fondu
Postup účtování je dán Českým účetním standardem číslo 704. Územní samosprávné celky
účtují na účtu 419 Peněžní fondy, o tvorbě a použití těchto fondů. Protiúčtem je účet 236. Na
účtu 236, běžné účty peněžních fondů, se účtuje o stavu a pohybu finančních prostředků
fondu. Používá se analytická evidence a platná rozpočtová skladba. Případné přírůstky
fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Nová Role, a musí být beze zbytku ponechány
fondu k použití podle jeho statutu.

VII. Schválení fondu
Statut fondu schválilo Zastupitelstvo města Nová Role na svém 9. zasedání pod bodem
usnesení č. 09/04-4) konaném dne 11. 11. 2015, tímto dnem nabývá i platnosti a účinnosti.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení
Finanční výbor Zastupitelstva města Nová Role je povinen předložit prostřednictvím
ekonomického odboru městského úřadu jedenkrát ročně zastupitelstvu města vyhodnocení
hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí kalendářní rok.
V Nové Roli 12. listopadu 2015.

Jitka Pokorná – starostka města, v. r.

Jan Lichnovský – místostarosta, v. r.
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