Junák – český skaut,
Moravskoslezský kraj, z. s.

Vyhláška č. 2/2017 o rezervním fondu
Moravskoslezského kraje
1. Úvodní ustanovení
(1)

Vyhláška o rezervním fondu Moravskoslezského kraje (dále jen „rezervní fond“) upravuje účel
rezervního fondu, výběr prostředků, identifikaci žadatelů, náležitosti žádostí o podporu a proces
schvalování podpory z rezervního fondu.

2. Účel rezervního fondu
(1)

Rezervní fond je zřízen krajskou radou Junáka Moravskoslezského kraje (dále jen „KRJ“) za
účelem shromažďování finančních prostředků na podporu a rozvoj organizačních jednotek
v Moravskoslezském kraji (dále jen „OJ“).

(2)

Prostředky z rezervního fondu jsou určeny na podporu OJ zejména při:
a) nenadálých a mimořádných událostech (např. živelní pohroma, havárie),
b) spolufinancování či dofinancování dotace či grantu,
c) pořízení vybavení mimo běžné možnosti financování OJ,
d) pořízení, údržbě a obnově nemovitého majetku.

(3)

KRJ může poskytnout prostředky dle písm. d) týkající se nemovité věci ve vlastnictví Junáka
(jako celku) i jeho OJ. Ve výjimečných případech lze zažádat o podporu přímo související s
činností pro děti a mládež v objektech, kde má OJ zajištěn užívací titul (např. nájem, výpůjčka)
dlouhodobě, tj. minimálně na dobu 10 let ode dne podání žádosti.

3. Prostředky rezervního fondu
(1)

Rezervní fond je tvořen z části členského příspěvku členů registrovaných v Moravskoslezském
kraji.

(2)

O výši odvodu z členského příspěvku do rezervního fondu rozhoduje KRJ při stanovení výše
členského příspěvku pro kraj na daný kalendářní rok.

(3)

Prostředky rezervního fondu jsou uloženy na bankovním účtu a vedeny odděleně od prostředků
určených na běžný provoz a další aktivity kraje. Úroky vzešlé ze zhodnocení prostředků na
tomto účtu jsou součástí rezervního fondu.
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4. Žadatelé
(1)

Žadatelem může být kterákoliv OJ Junáka registrovaná v Moravskoslezském kraji.

(2)

KRJ může rozhodnout většinou stanovenou v čl. 6 odst. 3 o použití prostředků z rezervního
fondu přímo pro účel realizovaný KRJ.

5. Žádosti
(1)

Žádost o poskytnutí daru nebo zápůjčky z rezervního fondu musí obsahovat tyto náležitosti:
a) identifikační údaje žadatele (název, sídlo, IČ, statutární orgán, číslo účtu),
b) účel podpory (projektový záměr, popis situace, cíl podpory, naléhavost potřeby, časový
harmonogram realizace),
c) okamžik potřeby prostředků z rezervního fondu (žádost o příslib nebo žádost o poskytnutí
prostředků),
d) rozpis spoluúčasti dalších subjektů (externí financování, vlastní zdroje).

(2)

Žádost o zápůjčku z rezervního fondu musí dále obsahovat:
a) návrh rozpisu výše a termínů splátek,
b) zdroje prostředků na splácení zápůjčky a schopnost splácení,
c) doklady osvědčující vlastnický či užívací vztah k nemovitosti,
d) další doklady potřebné k posouzení žádosti podle uvážení žadatele,
e) souhlas nadřízené OJ s poskytnutím zápůjčky; to neplatí, je-li žadatelem okres.

(3)

Žádosti včetně další dokumentace jsou zasílány předsedovi KRJ.

(4)

Termín pro doručení žádosti není stanoven. Předseda KRJ zařadí návrh na projednání žádosti OJ
o poskytnutí podpory z rezervního fondu na nejbližší zasedání KRJ po doručení žádosti.
Předseda KRJ nebo KRJ může požádat o zaslání dalších dokumentů či poskytnutí informací
týkající se projednávané žádosti.

6. Schválení daru či zápůjčky
(1)

Poskytnutí daru či zápůjčky podléhá schválení KRJ.

(2)

KRJ může navrhnout snížení částky, změnu rozpisu výše a termínů splátek či namísto daru
navrhnout poskytnutí zápůjčky.

(3)

Návrh je přijat, vysloví-li se pro návrh nadpoloviční většina všech členů KRJ.

(4)

V případě schválení zápůjčky je zápůjčka poskytnuta bezúročně.
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(5)

Mezi smluvními stranami bude uzavřena darovací smlouva nebo smlouva o zápůjčce.

(6)

Schválená částka bude zaslána na bankovní účet žadatele.

7. Splácení zápůjčky
Zápůjčka je splácena žadatelem dle rozpisu výše a termínů splátek schváleného KRJ, a to zasláním na
příslušný bankovní účet KRJ.

8. Závěrečná ustanovení
(1)

Změny a doplňky nebo vydání nové vyhlášky podléhá schválení KRJ.

(2)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška 2009/02 o rezervním fondu KRJ
Moravskoslezského kraje ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Žádosti o podporu podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posoudí podle této
vyhlášky.

(4)

Tato vyhláška byla schválena KRJ dne 25. 5. 2017.

(5)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 25. 5. 2017.

JUDr. Václav Dobrozemský v. r.
předseda krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje
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