Pravidla pro tvorbu a čerpání Konta pomoci města Nová Role
Článek I
Základní ustanovení
(1) Město Nová Role podle § 84 odst. 2 písm. c) z. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zřídilo pro možnost podpory rodin a jednotlivců ze sociálně
slabších a problematických skupin ohrožených sociálním vyloučením žijících na území
města Nová Role "Konto pomoci města Nová Role“ (dále jen „konto“).
(2) Konto je zřízeno za účelem dobrovolného sdružování finančních prostředků, pomocí
kterých bude adresně pomáháno občanům z cílové skupiny s trvalým pobytem v Nové Roli
ke zmírnění následků sociálního vyloučení rodiny nebo jednotlivce v důsledku ztížené
životní situace nebo zdravotního postižení.
(3) Správou konta je pověřen Ekonomický odbor Městského úřadu Nová Role (dále jen
správce).
(4) Na plnění z konta není právní nárok.

Článek II
Příjmy konta
(1) Příjmy konta jsou:
a) dary od fyzických a právnických osob;
b) nenávratné finanční dotace;
c) bankovní úroky z účtů konta u peněžního ústavu;
d) případné prostředky z rozpočtu města.
(2) Přírůstky stavu konta se nestávají výnosem (ziskem) města Nová Role, a musí být beze
zbytku ponechány kontu k použití podle jeho pravidel.

Článek III
Čerpání konta

(1) Prostředky konta je možno používat výhradně:
a) na materiální a finanční pomoc cílové skupiny obyvatel s trvalým pobytem na území
města Nová Role;

b) na úhrady poskytované peněžnímu ústavu za vedení účtu konta, za pohyby na účtech a
dalších nezbytných nákladů souvisejících s vedením účtu;
c) o případném dalším čerpání prostředků musí předem rozhodnout vždy zastupitelstvo
města.
(2) Prostředky z konta se poskytují cílové skupině obyvatel města Nová Role (dále jen město).

(3) Prostředky konta jsou vedeny na samostatném účtu u ČSOB a. s. Karlovy Vary – č. účtu
275179900/0300.
Článek IV
Režim čerpání prostředků konta
Prostředky konta jsou čerpány na základě návrhu Komise sociální a zdravotní působící jako
poradní orgán rady města. Rada města schválí konkrétní podporu peněžitého i věcného plnění
do max. výše Kč =5 000,-- fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce
v souhrnné výši. Plnění nad uvedenou částku schvaluje pak vždy zastupitelstvo města.
Starostka, popř. místostarosta města jsou oprávněni poskytovat peněžité i věcné plnění do
max. výše Kč = 1 000,-- bez dalšího projednání v orgánech města.
.
Článek V
Kontrola
(1) Kontrolu plnění a čerpání konta zajišťují správce a další kontrolní orgány města.
(2) V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů je veškerá evidence a výše konta věcí veřejnou.

Článek VI
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Finanční výbor je povinen předložit prostřednictvím ekonomického odboru městského
úřadu a rady města dvakrát ročně, a to k 30. 6. a k 31. 12. daného kalendářního roku
zastupitelstvu města vyhodnocení hospodaření konta se zprávou o poskytování finančních
prostředků.
(2) Komise sociální a zdravotní je povinna předložit prostřednictvím rady města dvakrát ročně,
a to k 30. 6. a k 31. 12. daného kalendářního roku zastupitelstvu města zprávu s
vyhodnocením dosažených věcných efektů za hodnocené období.
(3) Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města dne 22. 9. 2021 usnesením č.
ZMě/62/9/21 a plně nahrazují pravidla schválená dne 20. 4. 2016 usnesením č. 13/04-2),
která tímto pozbývají své platnosti. V pravidlech je zaznamenáno správné číslo účtu konta
a dále správný název komise. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

(4) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

V Nové Roli dne 22. 9. 2021.

Bc. Jitka Pokorná
starosta města

Jiří Sýkora
místostarosta města

