
Město České Budějovice 
 
 

Vyhlá�ka č.1/1999 
o vytvoření a pou�ití finančních prostředků �Fondu pomoci� 

 
 

Zastupitelstvo města České Budějovice schválilo na svém zasedání dne 18.3.1999 v 
souladu s § 36 odst. 1 písm. f, zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve 
znění pozděj�ích přepisů, tuto obecně závaznou vyhlá�ku: 
 
 
 

Čl. 1. 
Předmět úpravy 

 
1. Město České Budějovice vytváří fond 
určený na poskytování finanční výpomoci 
fyzickým osobám, které byly po�kozeny  
v důsledku havárie či �ivelní pohromy. Ve 
výjimečných případech lze poskytnout 
finanční výpomoc právnickým osobám, 
předev�ím obcím a nadacím, av�ak v�dy 
účelově na likvidaci �kod. 
 
2. Předmětem úpravy této vyhlá�ky je 
zřízení fondu, hospodaření s jeho příjmy  
a výdaji a podmínky jeho pou�ití. 
 
 

Čl. 2. 
Zřízení fondu 

 
1. Prostředky fondu budou vedeny na 
samostatném účtu u peně�ního ústavu na 
základě smlouvy uzavřené mezi městem  
a tímto peně�ním ústavem. 
 
 

Čl. 3. 
Příjmy fondu 

 
1. Příjmy fondu jsou: 
      - příděl z rozpočtu města České      
         Budějovice 
    - dotace a případné výpomoci ze státního 

      rozpočtu ( resp. OkÚ ) 
    - dary a případné výpomoci z prostředků  
       jiných obcí, bank, podniků, fondů  
       apod. 
    - úroky z účtu fondu 
    - jiné příjmy 
 
 

Čl. 4. 
Výdaje fondu 

 
1. Vý�e finanční výpomoci ať ji� pro 
jednotlivou fyzickou osobu nebo v 
celkovém úhrnu je limitována pouze 
aktuálním objemem finančních prostředků 
ve fondu a o vý�i finanční výpomoci 
rozhoduje Rada města Č. Budějovice na 
základě zmocnění Zastupitelstvem města 
Č. Budějovice v souladu s § 36 odst. 2. 
zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích  
( obecní zřízení ). 
 
2. Výdaje Fondu pomoci jsou té� úhrady 
poskytované peně�nímu ústavu v 
souvislosti s vedením účtu. 
 
 

Čl. 5. 
Podmínky pou�ití prostředků 

fondu 
 
1. Základní formou pou�ití prostředků 
fondů jsou příspěvky na bydlení, ob�ivu a 



na dal�í obdobná plnění v souvislosti s 
tí�ivou situací �adatele, bezprostředně 
způsobenou havárií nebo �ivelní 
pohromou. 
 
2. �adatel musí vyplnit �ádost ( viz příloha 
1 ) a nejpozději do 6-ti měsíců ode dne 
havárie (vzniku �kody ) ji doručit Radě 
města Č. Budějovice. 
 
3. Rada města v co nejkrat�í mo�né lhůtě 
tuto �ádost projedná a rozhodne o přidělení 
příspěvku. 
 
 

Čl. 6. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Město bude o hospodaření s prostředky 
tohoto fondu informovat veřejnost 

současně se zveřejněním výsledků 
hospodaření města. 
 
2. Tato vyhlá�ka nabývá účinnosti 
patnáctým dnem následujícím po dni jejího 
vyhlá�ení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  náměstek primátora      primátor města
      
 
    Zdeněk Čáp v.r.  Doc.RNDr. Miroslav                  
                                Tetter, CSc. v.r. 
 



 
          Příloha 1 
 
 
 
 

�ádost o poskytnutí příspěvku z �Fondu pomoci� 
 
 
1. �adatel 
 Jméno a příjmení: 
  
 Rodné číslo: 
  
 Trvalé bydli�tě:       Telefon: 
 
 
 
2. Popis vzniklé �kody: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. �ádám o poskytnutí příspěvku ve vý�i: 
 
 
 
4. Čestné prohlá�ení: 
 Prohla�uji tímto, �e vý�e uvedené údaje odpovídají skutečnosti a nejsou �ádným 
způsobem zkreslené. 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne: 
 
 
 
       ........................................................... 
                         podpis �adatele 


