Statutární město Ostrava
odbor ochrany životního prostředí

Statut

STATUT FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ve znění Dodatku č. 1

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Fond životního prostředí (dále jen „Fond“) je zřízen na základě usnesení ZM č. 469/15 ze dne
30. června a 21. července 1993. Fond slouží pro účely péče o životní prostředí.
2. Příslušné orgány města rozhodují v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků o:
a) použití finančních prostředků Fondu statutárním městem Ostrava,
b) požadavcích externích subjektů na čerpání finančních prostředků Fondu.

Článek 2
Zdroje příjmů Fondu
Příjmy Fondu jsou tvořeny:
1. pokutami za neplnění, případně porušení ustanovení:
a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
d) zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
f) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
h) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
i) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
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k) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
l) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,
m) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
n) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
o) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
2. dobrovolné příspěvky a dary.
3. dotace z nadregionálních (centrálních, případně resortních) fondů.

4. poplatky za odnětí pozemku určených k plnění funkcí lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem
stanovená část poplatku, která je příjmem obce, je v celém rozsahu příjmem Fondu.
5. odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem stanovená část odvodů, která
je příjmem obce, je v celém rozsahu příjmem Fondu.
6. odvody uložené za porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů v rámci poskytnutí finančních prostředků z tohoto Fondu.
7. prostředky přijaté z jiných zdrojů v případě, že byla akce předfinancována z tohoto Fondu.
8. příjmem Fondu je každoroční příspěvek z rozpočtu města ve výši 14.400.000,- Kč poskytnutý Fondu
do 31.07. daného kalendářního roku jako náhrada za výpadek z příjmů Fondu z poplatku za ukládání
odpadů.

Článek 3
Použití Fondu
1. Finanční prostředky Fondu lze použít na:
a) záležitosti související s ochranou přírody a krajiny, půdy, ovzduší, odpadovým
hospodářstvím a vodním hospodářstvím města,
b) ochranu zvířat v době nemoci poranění nebo týrání,
c) výsadbu zeleně, včetně projektové přípravy. Z prostředků Fondu lze hradit náklady na
rozvojovou péči o výsadby realizovanou do konce kalendářního roku, ve kterém je výsadba
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d)
e)
f)
g)
h)

dřevin realizována. V následujícím kalendářním roce po realizaci výsadby zeleně je
rozvojová péče o výsadby z pohledu tohoto Fondu považována za údržbu zeleně, kterou
v souladu s bodem 2 odst. c) hradit nelze,
modernizaci a provoz monitorovacích systémů v oblasti životního prostředí,
přístrojové vybavení odborných organizací, zajišťujících péči o životní prostředí ve městě,
vybavení a podporu činnosti subjektů zajišťujících environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu,
na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu obecně,
úhradu za zpracování speciálních posudků, chemických rozborů, měření, studií a průzkumů
v oblasti životního prostředí.

2. Finanční prostředky nelze použít na:
a) náklady související s udržitelností projektů v oblastech vymezených dle bodu 1. tohoto
článku bez ohledu na to, zda byla jejich realizace z tohoto Fondu hrazena. Za udržitelnost
projektu se pro účely tohoto Fondu nepovažuje jeho pravidelné opakování (například
v případě provádění monitoringu kvality ovzduší nebo konání osvětových akcí).
b) provozní náklady strojů a zařízení (například na provoz samosběrných čistících vozů nebo
zařízení občanské vybavenosti), vyjma případu uvedeného v bodu 1. písm. d) tohoto článku.
c) údržbu veřejné zeleně, vyjma případů, o kterých rozhodla rada města před účinností tohoto
Statutu.
Na čerpání finančních prostředků z Fondu není právní nárok.

Článek 4
Oprávněné subjekty (žadatelé)
1. Návrhy na rozhodnutí o použití finančních prostředků Fondu statutárním městem Ostrava mohou
příslušným orgánům města předkládat, prostřednictvím správce Fondu (čl. 5), městské obvody,
právnické osoby založené nebo zřízené městem a odbory magistrátu.
2. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu na výše uvedené účely mohou orgánům města,
prostřednictvím správce Fondu (čl. 5), předkládat všechny právnické a fyzické osoby.
3. Navrhovatelé a žadatelé uvedou v návrhu, případně žádosti zejména: subjekty jsou povinny uvést
v žádosti potřebné údaje pro účely rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, zejména:
a) nezbytné údaje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
uvedené v žádosti o poskytnutí podpory z Fondu viz příloha A Statutu.
b) upřesňující informace, jako např. projektová dokumentace, situace, odborná stanoviska
a doporučení, jsou-li potřeba za účelem přesnější specifikace.
c) případně další údaje nezbytné pro účely rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků
(stanovy občanského sdružení, společně se zápisem z členské schůze, na které byli voleni
statutární zástupci, apod.).
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Článek 5
Správce Fondu
1. Správcem Fondu se ustanovuje odbor ochrany životního prostředí.
2. Správce Fondu:
a) odpovídá za hospodaření Fondu,
b) přijímá žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu,
c) posuzuje žádost z hlediska možnosti čerpání finančních prostředků a jejího souladu s tímto
Statutem a Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky Fondu, pokud existují
(oprávněnost subjektu a účel použití),
d) postupuje žádost se svým stanoviskem k vyjádření v komisi životního prostředí rady města,
e) provádí společně s příkazcem operace předběžnou finanční kontrolu,
f) zpracovává materiál pro radu a zastupitelstvo města obsahující zejména žádost subjektu,
důvodovou zprávu, stanovisko správce Fondu, stanovisko příslušné komise rady města,
rozpočtové opatření, návrh smlouvy (je-li potřeba), návrhy na usnesení). V důvodových
zprávách pro radu a zastupitelstvo města se vždy uvádí aktuální stav finančních prostředků
Fondu,
g) předkládá schválenou smlouvu o poskytnutí finančních prostředků k podpisu příjemci
finančních prostředků a prostřednictvím odboru legislativního a právního poskytovateli dotace;
podepsanou smlouvu doručuje příjemci,
h) spolu s příkazcem operace sleduje za metodické podpory odboru financí a rozpočtu čerpání
finančních prostředků a kontroluje účetní doklady prokazující jejich použití v souladu
s účelem poskytnutí finančních prostředků,
i) v případech jenž nesnesou odkladu, nemusí být dodržen postup dle odst. 2 písm. d) a správce
Fondu dodatečně informuje komisi životního prostředí o usnesení rady města,
j) předkládá požadavky odboru financí a rozpočtu na zařazení akcí do návrhu rozpočtu pro
následující rok.

Článek 6
Finanční prostředky a požadavky dle zákona o finanční kontrole
1. Odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy zabezpečuje tyto finanční operace:
a) informuje měsíčně správce Fondu o stavu finančních prostředků na účtu Fondu,
b) jako správce rozpočtu se vyjadřuje v rámci předběžné finanční kontroly k připravované
finanční operaci (potvrzuje, zda byla prověřena připravovaná operace kontrolními
a schvalovacími postupy podle zákona o finanční kontrole a příslušných interních předpisů,
pro účely finančního řízení potvrzuje zajištění finančního krytí, popř. operaci pozastavuje,
potvrzuje, že důvody pozastavení pominuly),
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c) po dohodě se správcem Fondu předkládá orgánům města k rozhodnutí a schválení
rozpočtové úpravy k akcím již projednaným v radě města dle článku 5 odst. 2 písm. f)
a požadavky na zařazení akcí do návrhu rozpočtu pro následující rok dle článku 5 odst. 2
písm. j),
d) připravuje zprávu o tvorbě a použití finančních prostředků Fondu v souladu s § 17, odst. 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů; tato zpráva je součástí závěrečného účtu statutárního města Ostravy.
2. Příkazcem operace přijímajícím je vedoucí odboru nebo zaměstnanec statutárního města Ostravy,
který ho zastupuje, na jehož ORJ byly rozpočtovým opatřením převedeny schválené finanční
prostředky z Fondu. Příkazce operace přijímající plní tyto úkoly:
a) provádí ve spolupráci se správcem Fondu předběžnou finanční kontrolu dle zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě,
b) provádí průběžnou a následnou finanční kontrolu u příjemce finančních prostředků,
c) přebírá od příjemce finančních prostředků vyúčtování a ostatní potřebné doklady vztahující
se k nakládání s poskytnutými prostředky a předkládá je správci Fondu,
d) v případě neoprávněného použití nebo zadržení finančních prostředků z poskytnutých
finančních prostředků (porušení rozpočtové kázně) zajišťuje opatření podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
e) dle organizačního řádu a Směrnice č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, evidenci
majetku a postupy účetnictví a další ustanovení, ve znění pozdějších změn a doplňků,
poukazuje schválené finanční prostředky na číslo účtu příjemce finančních prostředků
v souladu s uzavřenou smlouvou s cizími subjekty a v ostatních případech v souladu
s přijatým usnesením zastupitelstva města.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Statut Fondu, který nabyl účinnosti dne 1. července 2013 schválený usnesením
zastupitelstva města č. 1798/ZM1014/26 ze dne 26. června 2013.
2. Tento Statut Fondu byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 0572/ZM1822/9 ze dne 16. října
2019 a nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2019.
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Změny a doplnění Statutu Fondu životního prostředí
Usnesení ZM čís. 1534/ZM1822/24 ze dne 23. 06. 2021
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