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Statut Dotačního fondu města Mimoň
Dotační fond města Mimoň byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Mimoň č.
Z15/174, ze dne 17.12.2015, jako trvalý účelový peněžní fond, v souladu s
ustavením § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
I. Účel dotačního fondu
Účelem dotačního fondu je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem
poskytování finanční podpory projektů, akcí a činností pořádaných na území města
Mimoň, či mimo město, avšak vždy s přínosem pro občany města Mimoň a propagaci
města.
II. Finanční zdroje dotačního fondu
1. Dotační fond je tvořen:
a) přídělem finančních prostředků z rozpočtu města
b) zůstatkem finančních prostředků dotačního fondu k 31.12. předchozího roku
c) vrácenými a nevyčerpanými finančními prostředky poskytnutých z dotací
d) finančními prostředky z darů
e) úroky ze zůstatku finančních prostředků na účtu DF
2. O konečné výši začlenění finančních prostředků rozhoduje zastupitelstvo města.
III. Správa fondu
1. Správu a evidenci dotačního fondu zabezpečuje správní a finanční odbor
městského úřadu.
Správní odbor odpovídá:
 za formální posouzení podaných žádostí
 za poskytnutí informací o plnění a čerpání dotačního fondu orgánům města
Finanční odbor odpovídá:
 za řádné vedení účetní evidence dotačního fondu
 za řízení finančních toků fondu
 za zpracování závěrečného účtu
2. O rozdělování finančních prostředků z dotačního fondu příjemcům rozhoduje
zastupitelstvo města nebo rada města dle výše požadované dotace.
3. Dotační fond se využívá v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z programu
a Pravidly pro poskytování individuálních dotací.
IV. Použití dotačního fondu
Dotační fond slouží k financování podpory projektů, činností, akcí a ke krytí
investičních a neinvestičních výdajů.
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V. Oblasti podpory
I.

Program v oblasti tělovýchovy a sportu

Cíl programu: podpořit celoroční činnost subjektů, které nabízejí využití volného času
prostřednictvím sportovních aktivit, podpořit konání sportovních akcí pro děti, mládež
a dospělé.
II.

Program v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže

Cíl programu: podpořit celoroční činnost subjektů, které pracují s rodinou, dětmi a
mládeží v oblasti využití volného času, podpořit konání jednorázových akcí pro děti a
mládež, které poslouží k aktivnímu využití volného času a ke společnému trávení
volného času dětí a rodičů.
III.

Program v oblasti ochrana životního prostředí

Cíl programu: podpořit aktivity v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání dětí a
mládeže, podpořit aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí.
IV.

Program v oblasti požární ochrany

Cíl programu: podpořit výchovu dětí v oblasti požární ochrany, podpořit zlepšení
materiálně technického vybavení jednotek SDH.
V.

Program v oblasti sociální a zdravotní

Cíl programu: podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují registrované
sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi,
podpořit služby a aktivity v sociální a zdravotní oblasti, které jsou poskytovány na
základě potřeb občanů.
VI.

Program protidrogových aktivit a prevence kriminality

Cíl programu: podpořit projekty a akce sloužící k prevenci kriminality, podpořit akce
zaměřené na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů.
VII.

Program kultury a zájmové činnosti

Cíl programu: Podpořit celoroční kulturní aktivity v oblasti amatérské kulturní činnosti,
rozvíjet zájmovou činnost a podpořit aktivity směřující k smysluplnému využití
volného času občanů.
VIII.

Podpora výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň

Cíl programu: Podpořit výstavbu rodinných domů na pozemcích v katastrálním území
Mimoň a Vranov pod Ralskem, které jsou územním plánem města určeny k bytové
výstavbě.
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VI. Závěrečné ujednání
Statut dotačního fondu byl schválen usnesením Zastupitelstva města Mimoň
č. Z15/174 dne 17.12.2015 a nabývá účinnosti dnem schválení. Tento dotační fondu
ruší Grantový fondu města Mimoň, který byl schválený Zastupitelstvem města Mimoň
dne 19.03.2015 usnesením č. Z15/32.

……………………………………..
František Kaiser
starosta města
v.r.

……………………………………
Ing. Stanislav Baloun
místostarosta města
v.r.
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