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Zlínský kraj zřizuje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, účelový Fond kultury Zlínského kraje. Poskytování veřejné podpory bude v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Fond kultury Zlínského kraje (dále jen „fond“) se zřizuje k poskytování veřejné podpory formou
dotace na realizaci projektu nebo na podporu kulturních a jiných, s hmotnou a duchovní kulturou
souvisejících potřeb, ve Zlínském kraji.

2.

Fond je určen především k podpoře kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže,
k ochraně kulturních památek a památek místního významu a slouží právnickým a fyzickým osobám, které vyvíjejí aktivity v oblasti zájmové i profesionální kultury.

3.

Dotace z fondu jsou poskytovány přísně účelově, tj. na konkrétní akci nebo projekt.
Článek 2
Vymezení pojmů

1.

Dotace z fondu – finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem.

2.

Žadatel o dotaci z fondu – fyzická nebo právnická osoba, která žádá o poskytnutí podpory.

3.

Příjemce dotace z fondu – žadatelé, se kterými byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí podpory na
základě rozhodnutí orgánů Zlínského kraje
Článek 3
Vymezení odpovědnosti

1. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „odbor kultury
a památkové péče“) administruje dotační řízení.
2. Kulturní komise Rady Zlínského kraje projednává žádosti o dotace a doporučuje orgánům Zlínského kraje poskytnutí dotací.
3. Orgány Zlínského kraje příslušné podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodují o poskytnutí dotací.
Článek 4
Tvorba fondu a jeho správa
1.

Zdroje fondu tvoří:
a) základní příděl, který je určen z rozpočtu Zlínského kraje usnesením Zastupitelstva Zlínského
kraje,
b) zůstatek fondu kultury vždy k 31.12. předchozího roku,
c) jiné příspěvky např. dary od fyzických a právnických osob.

2.

Správu fondu zabezpečuje odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický odpovídá za řádné účtování a převody finančních prostředků v souladu se směrnicí SM/02 – Organizační řád
Krajského úřadu Zlínského kraje.

3.

Nevyčerpané finanční prostředky v běžném roce se převádějí do dalšího roku v rámci schvalování závěrečného účtu kraje. Převody prostředků z fondu do jiných fondů kraje jsou nepřípustné.
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Článek 5
Použití prostředků fondu
1.

Organizaci a administraci fondu zajišťuje odbor kultury a památkové péče krajského úřadu, který
rovněž zajišťuje přípravu všech podkladů pro jednání orgánů Zlínského kraje ve věcech tohoto
fondu. Bližší postupy organizace a administrace fondu upravuje směrnice SM/15 – Pravidla pro
poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje, schválená Radou Zlínského
kraje.

2.

Dotace z fondu je poskytována na základě žádosti podané odboru kultury a památkové péče
krajského úřadu. Možnost podávání žádostí je vyhlášena tímto odborem na úřední desce Krajského úřadu a internetových stránkách Zlínského kraje. Forma podání žádosti bude zveřejněna
společně s výzvou. Datem podání se rozumí datum podání na poště nebo datum osobního podání na podatelně krajského úřadu.

3.

Žádosti o dotace jsou hodnoceny Kulturní komisi Rady Zlínského kraje, kterou jmenuje Rada
Zlínského kraje, pravidla stanovuje Směrnice SM/15 – Pravidla pro poskytování a vyúčtování
dotací z Fondu kultury Zlínského kraje. Z jednání Kulturní komise je vyhotoven zápis, který je
přílohou materiálu předloženého na jednání Rady Zlínského kraje. Návrh Kulturní komise na
poskytnutí dotací je doporučující.

4.

O poskytnutí dotace z fondu rozhodují v souladu se zákonem č. 129/200 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, orgány Zlínského kraje takto:
a) Rada Zlínského kraje – v případě, že součet všech podpor a dotací poskytnutých Zlínským
krajem jednomu subjektu v jednom kalendářním roce nepřevýší 200 tis. Kč,
b) Zastupitelstvo Zlínského kraje – v případě, že součet všech podpor a dotací poskytnutých
Zlínským krajem jednomu subjektu v jednom kalendářním roce převýší 200 tis. Kč,
c) Zastupitelstvo Zlínského kraje – vždy, pokud je příjemcem dotace obec.

5.

Hospodaření s fondem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu nad hospodařením fondu
vykonává Výbor finanční Zastupitelstva Zlínského kraje.

6. Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu.
7. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
8. Žadatel o dotaci je oprávněn podat odvolání do patnácti dnů od zveřejnění usnesení
Rady/Zastupitelstva Zlínského kraje o přiznání dotací na webových stránkách kraje.
9. O zamítnutí či postoupení odvolání k dalšímu projednání orgánů ZK rozhodne člen Rady ZK do 30
dnů od jeho doručení. O podaných odvoláních v rámci jedné výzvy a rozhodnutí o nich informuje
Radu/Zastupitelstvo ZK.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1.

Zrušuje se statut ST/02/02/11 – Statut Fondu kultury Zlínského kraje, schválený dne 14.12.2011.

2.

Tento statut nabývá účinnosti dne 1. 12. 2012.

…………………………….
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

……………………………………….
Libor Lukáš
statutární náměstek hejtmana
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