
Obec Jindřichovice pod Smrkem  OBECNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
č. 02/2005 

schválená na řádném zasedání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12.1. 2005,  
platná ode dne 12.1. 2005 a účinná ode dne 27.1. 2005 

kterou se zřizuje 

OBECNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
(dále jen „fond“) 

 

 
§ 1 

Preambule 

Obec Jindřichovice pod Smrkem se hlásí k principům Agendy 21 a udržitelného rozvoje  
v souladu s definicí, kterou po svém odžití zanechal Josef Vavroušek, první československý mi-
nistr životního prostředí: 

Trvale udržitelný rozvoj – nebo snad přesněji způsob života – je zaměřen na hledání harmonie 
mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíc 
přiblížili ideálům humanismu a úcty k životu a k přírodě. Je to způsob života, který hledá rovno-
váhu mezi svobodami každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako 
celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. 

§ 2 
Rámec působnosti fondu 

1) Fond nemá právní subjektivitu a plnění jeho cílů spadá do pravomoce Zastupitelstva 
obce Jindřichovice pod Smrkem (dále jen „zastupitelstvo“), které může k tomuto účelu 
zmocnit starostu nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobu i určit podmínky, za kterých 
je zmocnění platné. 

2) Obec zřídí zvláštní účet u vybraného peněžního ústavu nesoucí název fondu, na kterém 
budou spravovány finanční prostředky fondu (dále jen „účet“). 

3) Účetními a finančními úkony je pověřen Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem (dále 
jen „OÚ“). 

4) Administrativu spojenou s evidováním, vyřizováním, zpracováním a archivací žádostí 
na poskytnutí účelově vázaných prostředků z fondu povede příspěvková organizace 
obce Agentura Mikroregionálního Rozvoje (dále jen „AMR“). AMR bude na tuto činnost 
dostávat od obce finanční prostředky ve formě příspěvku nebo ve formě uhrazené fak-
tury, pokud AMR takovou vystaví na základě předchozí dohody s obcí. 

§ 3 
Určení vybraných pojmů 

1) Území obce je: 

a) katastrální území obce Jindřichovice pod Smrkem. 
b) katastrální území osady Dětřichovec. 
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2) Občané a subjekty jsou: 

a) občané trvale hlášeni a žijící na území obce. 
b) subjekty se sídlem na území obce. 
c) subjekty trvale působící na území obce. 

§ 4 
Cíle fondu 

Fond si klade za cíl: 

1) získávat finanční prostředky: 

a) z rozpočtu obce Jindřichovice pod Smrkem, zejména ze zisku za prodanou 
ekologickou elektřinu, kterou vyrobily obecní větrné elektrárny. 

b) z jiných veřejných a soukromých zdrojů. 

2) podporovat vybrané projekty a činnosti občanů a subjektů na území obce, které: 

a) zabrání zhoršování životního prostředí. 
b) zlepší stav životního prostředí. 
c) stabilizují dobrý stav životního prostředí. 
d) pomohou zvýšit životní úroveň žadatele, občanů nebo subjektů na území ob-

ce v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. 

3) poskytovat aktivním, pracovitým a uvědomělým občanům a subjektům na území obce 
stanovenou část účelově vázaných finančních prostředků na realizaci vybraných projek-
tů a činností. 

4) motivovat občany a subjekty na území obce k aktivnímu přístupu při hledání a nalézá-
ní řešení problémů spojených s vlastní životní úrovní, bezprostředním okolím a vztahy k 
životnímu prostředí jako celku. 

5) kontrolovat účelovost a efektivitu vynaložených účelově vázaných finančních prostřed-
ků u vybraných projektů a činností. 

6) vymáhat plnění vyplývající ze smlouvy o poskytnutí účelově vázaných finančních pro-
středků, včetně vrácení ÚVP, pokud tyto nebyly vynaloženy v souladu se smlouvou. 

§ 5 
Finanční prostředky fondu 

1) Základní finanční prostředky fondu pro daný rok tvoří podíl ze zisku dosaženého 
v předchozím kalendářním roce z prodané elektřiny, vyrobené obecními větrnými elek-
trárnami. Ziskem se rozumí tržba minus náklady (splátky půjčky, úroky, pojištění a 
ostatní provozní výdaje a náklady). 

2) O výši podílu ze zisku rozhoduje zastupitelstvo. Podíl ze zisku je vždy nejméně 10%. 

3) Ostatní finanční prostředky fondu, podaří-li se takové získat, se přičítají pro daný rok 
k základním finančním prostředkům. 

4) Fond nesmí vykazovat záporné hospodaření. 

§ 6 
Předmět podpory 

1) Zastupitelstvo schválí pro každý kalendářní rok směrnici, která je v posledním aktuál-
ním vydání nedílnou přílohou této vyhlášky a která obsahuje tématické celky, které mo-
hou být předmětem podpory. 

2) Neschválí-li zastupitelstvo pro daný kalendářní rok novou směrnici, platí směrnice 
z minulého roku, eventuálně z minulých let. 

3) Součástí směrnice je vždy: 

a. způsob podpory, zejména zda se jedná o dotaci nebo půjčku nebo obojí. 
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b. nejvyšší možná dotace vyjádřena procentuálně z celkové částky podporova-
ného projektu nebo činnosti a nejvyšší absolutní částkou vyjádřenou v korunách. 

c. nejvyšší možná půjčka vyjádřená procentuálně z celkové částky podporova-
ného projektu nebo činnosti a nejvyšší absolutní částkou vyjádřenou v korunách. 

d. formulář žádosti a seznam povinných příloh. 

e. návrh smlouvy o poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků mezi obcí 
Jindřichovice pod Smrkem a příjemcem podpory. 

§ 7 
Závěrečná ustanovení 

1) Fond může být zrušen usnesením zastupitelstva do posledního dne měsíce srpna 
v daném kalendářním roce s účinností od následujícího kalendářního roku. 

2) Finanční prostředky na zvláštním účtu k datu zrušení fondu přejdou na běžný účet ob-
ce Jindřichovice pod Smrkem. 

3) Tato vyhláška nabývá platnosti dne 12.1 2005 a účinnosti 27.1. 2005. 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem, dne 12.1. 2005. 

 

 

 

Ing. Petr  P á v e k      Horst  K r a u s e 

       starosta           místostarosta 

 v.r.        v.r. 

 

 

Vyvěšeno : 12.1 2005 

 

 

Sejmuto :    28.1. 2005 
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