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STATUT
KRAJSKÉHO INVESTIČNÍHO FONDU
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) V rámci péče o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů zřizuje Jihočeský
kraj (dále jen „kraj“) na podporu obcí na svém území Krajský investiční fond.
(2) Krajský investiční fond (dále jen „fond“) je zřízen podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOR“), jako fond účelový na dobu neurčitou.
(3) Hospodaření fondu se řídí samostatným rozpočtem (ORJ 32) a pro potřeby fondu bude
zřízen a veden samostatný bankovní účet fondu.
Článek 2
Účel fondu
Hlavním účelem založení fondu je vyčlenění peněžních prostředků kraje a jejich poskytování
obcím a městům Jihočeského kraje pro jejich rozvoj v oblasti investic do veřejné služby,
školství, sportu, kultury, společenského života.
Článek 3
Zásady hospodaření a správa fondu
(1) Fond není součástí rozpočtu Jihočeského kraje a pro jeho tvorbu a užití platí zásady
stanovené tímto statutem.
(2) Příjmy a výdaje se v daném rozpočtovém roce realizují prostřednictvím rozpočtu kraje
v rámci ORJ 32.
(3) Nevyčerpané finanční prostředky fondu se koncem rozpočtového roku převádějí jako
zůstatek fondu do následujícího roku jako zdroj fondu.
(4) Prostředky fondu jsou peněžními prostředky kraje, z toho důvodu je kontrola užití fondu
součástí předběžné, průběžné a následné kontroly prováděné v souladu s aktuálními
vnitřními předpisy kraje a platnou legislativou.
(5) O tvorbě a užití prostředků fondu rozhoduje výhradně zastupitelstvo kraje na základě
návrhu předloženého náměstkem hejtmana pro ekonomiku, jako správcem fondu.
(6) Zrušit fond a užít zůstatek prostředků fondu lze pouze rozhodnutím zastupitelstva kraje.
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Článek 4
Zdroje fondu
Zdroje fondu v příslušném rozpočtovém roce tvoří:
a)

zůstatek prostředků k 31. 12. předchozího rozpočtového roku (zůstatek bankovního
účtu fondu),
b) finanční prostředky základního přídělu, který jsou každoročně schválen
zastupitelstvem v ročním rozpočtu kraje,
c) mimořádné příděly z rozpočtu kraje v průběhu roku na základě rozhodnutí
zastupitelstva kraje,
d) finanční prostředky účelově darované Jihočeskému kraji na podporu rozvoje obcí,
v souladu s darovací smlouvou, které budou převáděny fondu (na bankovní účet
fondu) návazně na schválení přijetí daru,
e) vrácené prostředky od příjemců individuálních dotací poskytnutých z fondu např.
z důvodu nerealizovaných akcí, úspor akcí – vratek nespotřebovaných prostředků
dotace, z výzev k vratce či uložených odvodů za porušení rozpočtové kázně,
f) přijaté úroky z finančních prostředků uložených na účtu fondu – jsou měsíčně
připisovány na účet fondu bankou.
Článek 5
Použití prostředků fondu
(1) Čerpání prostředků fondu je možné výhradně na podporu investičních akcí obcí a měst
odpovídajících účelu fondu.
(2) Veřejná finanční podpora podle tohoto statutu bude poskytována na základě žádosti
o poskytnutí dotace a uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
(3) Z fondu lze obci nebo městu poskytnout investiční dotaci na plánovanou akci a konkrétně
stanovený účel až do výše 50 % celkových nákladů investiční akce, maximálně však
do výše 30 milionů Kč na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními
tituly kraje.
(4) Schválená částka dotace bude v souladu s uzavřenou smlouvou převedena na účet obce či
města do výše částky 5 mil. Kč jednorázově předem, v případě vyšších částek pak ve
splátkách na základě dohody s příjemcem (promítnuté v dotační smlouvě), s ohledem na
termíny realizace akce.
(5) O možnosti podávání žádostí budou obce a města informována zveřejněním tohoto statutu
na internetových stránkách kraje a v informačních listech kraje. Současně s ním bude
zveřejněn vzor žádosti o poskytnutí dotace a vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
(6) Termín příjmu žádostí bude zveřejněn na stránkách kraje po schválení zastupitelstvem.
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Článek 6
Pravidla pro poskytování dotací z fondu
(1) Pro posuzování a hodnocení žádostí bude zřízena hodnotící komise fondu, jako pracovní
komise rady kraje. Hodnotící komisi, kterou schvaluje rada kraje, tvoří hejtman kraje,
náměstek hejtmana kraje pro finance, ekonomiku a investice a jeden zástupce každého
zastupitelského klubu. Zástupce zastupitelského klubu navrhuje jeho předseda
prostřednictvím krajského úřadu.
(2) Administraci a správu fondu, včetně zabezpečení činnosti komise fondu zajišťuje
ekonomický odbor, jako věcně příslušný odbor krajského úřadu, (dále jen
„administrátor“).
(3) Žádosti o poskytnutí dotace eviduje administrátor, který je postupuje komisi fondu
k vyhodnocení.
(4) Při výběru akcí k podpoře se posuzuje odůvodněnost a naléhavost žádosti a užijí se
především následující kritéria:
a) perspektiva dalšího rozvoje obce/města,
b) počet potencionálních uživatelů mezi obyvateli,
c) podpora rozvoje obce/města z jiných finančních zdrojů (např. z prostředků EU nebo
z dotací státního rozpočtu či od jiných subjektů),
d) výše spolufinancování ze zdrojů obce/města,
e) čerpání dotace v daném rozpočtovém roce,
f) umístnění obce v hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje.
(5) Dle potřeby je komise fondu oprávněna vyžádat si odborná stanoviska věcně příslušných
odborů krajského úřadu.
(6) Na základě vyhodnocení žádostí o podporu jednotlivých akcí a doporučení komise fondu
administrátor zpracuje žádosti pro jednání orgánů kraje k rozhodnutí, v případě
navrhované podpory pak včetně návrhu objemu poskytnuté dotace a návrhu veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
(7) Na poskytnutí dotace z fondu není právní nárok.
(8) Dotace nemůže být poskytnuta:
a) žadatelům, kteří mají v době podání žádosti nebo v době, kdy má být veřejná finanční
podpora poskytnuta, dluhy ke kraji po lhůtě splatnosti,
b) žadatelům, kteří v předchozím období poskytnutou dotaci nebo návratnou finanční
výpomoc řádně nevypořádali a nevyúčtovali.
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(9) V případech neupravených tímto statutem se použije směrnice zastupitelstva kraje
č. SM/107/ZK – Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory.
Článek 11
Účinnost statutu
Tento statut nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2021.
V Českých Budějovicích

MUDr. Martin Kuba v.r.
hejtman kraje

JUDr. Lukáš Glaser v.r.
ředitel krajského úřadu
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