STATUT FONDU PODPORY INVESTIČNÍCH AKCÍ
Jihočeského vodárenského svazu
(zřízeného podle § 7 a § 8 stanov JVS)
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I. Účel, tvorba a užití fondu:
Tvorba fondu
Fond podpory investičních akcí (FPI) je tvořen na základě stanov JVS. Fond představuje
objem finančních prostředků, které je možné použít k půjčkám členským obcím, jeho výše
představuje přípustný úhrn zůstatků poskytnutých půjček.Velikost fondu je zvyšována každý
rok o 3% z výnosů nedělitelného majetku předcházejícího roku.
Užití fondu
Prostředky fondu jsou čerpány formou bezúročných půjček. Výše poskytnutých půjček v
příslušném roce může být nejvýše rovna součtu 3% z tržeb za nájem neoddělitelného majetku
předcházejícího roku (přídělu do fondu), přijatých splátek z půjček minulých období a
nevyčerpaného objemu minulého roku. Při poskytování půjček nesmí být překročen přípustný
úhrnný zůstatek ve smyslu stanov.
Obce, které mohou čerpat půjčky z FPI:
Všechny členské obce JVS, které převzaly oddělitelný majetek do své správy a nejsou
jmenovitě vyloučeny podle stanov (sídla bývalých okresních úřadů).
Účel, na který mohou být půjčky použity:
Vodohospodářské investiční akce obcí, u kterých je stavebníkem (investorem) obec. Za
vodohospodářské investiční akce se považují zejména pořízení a rekonstrukce staveb
vodovodů a kanalizací ve smyslu zák. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích, § 2, odst.
1) a 2).
O poskytnutí půjčky rozhoduje na základě žádosti obce představenstvo JVS.
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II. Správa fondu
FPI je spravován podle stanov JVS.
Smyslem přidělení půjčky je umožnit obci realizovat daný investiční záměr a (formou
příslibu půjčky) zvýšit naději obce na přiznání státní podpory. O přidělení prostředků
rozhoduje představenstvo JVS na základě žádosti obce. K žádosti obec přiloží dokumenty
nezbytné k posouzení záměru, minimálně:
a) Vyplněný formulář žádosti o půjčku
b) Územní rozhodnutí
c) Aktuální doklady dokumentující majetkovou a finanční situaci obce
II.1. Podávání žádostí
Žádosti jsou předkládány průběžně na jednotném formuláři spolu s přílohami. Podané žádosti
budou číslovány vzestupně podle data doručení, opatřeny číslem jednacím a archivovány.
II.2 Posuzování žádostí
Žádosti budou posouzeny, zda jsou úplné vč. požadovaných příloh. Bude posouzeno, zda
obec i účel, na který je půjčka požadována, splňují podmínky stanov JVS pro poskytnutí
půjček. U žádostí, kde je předpokládaný objem splátky půjčky překročí 10% příjmů obecního
rozpočtu, bude posouzena schopnost obce dostát závazku splácení půjčky.

II.3 Rozhodování o půjčkách
O žádostech obcí představenstvo rozhoduje průběžně v pořadí, v jakém jsou předkládány, do
doby, než úhrn podaných žádostí nepřekročí 75% disponibilního objemu půjček pro příslušný
rok. O dalších žádostech bude rozhodnuto v měsíci listopadu příslušného roku. Přednost
budou mít žádosti, u kterých se předpokládá dotační spolufinancování z jiných zdrojů (veřejné
rozpočty, státní fondy, EU). Žádosti, které nebude možné plně uspokojit, budou po dohodě
s žadatelem převedeny do následujícího roku, uspokojeny částečně, nebo bude odloženo
poskytnutí části půjčky do dalšího roku.
Výše jednotlivé půjčky obci činí minimálně 100 tis. Kč a maximální objem půjčený v jednom
roce jedné obci činí nejvýše 30% disponibilního objemu půjček pro příslušný rok.
II.4 Příslib půjčky
Na základě zvláštní žádosti obce může mít rozhodnutí o žádosti formu příslibu půjčky.
Příslibem půjčky se JVS zaváže poskytnout půjčku na písemnou výzvu žádající obce.
Příslibem bude JVS vázán na dobu nejvýše 2 let ode dne příslušného rozhodnutí
představenstva o žádosti.

II.5 Smlouva o půjčce
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Po rozhodnutí o žádosti bude s obcí uzavřena smlouva o půjčce. Ve smlouvě bude sjednán
termín čerpání půjčky tak, aby odpovídal potřebě žadatele na úhradu výdajů realizované
investice. Půjčka bude splatná v rovnoměrných splátkách jedenkrát ročně, první splátka 1
rok od sjednaného čerpání prostředků půjčky. Půjčka bude sjednána se splatností 10 let,
v případě, že bude půjčka použita na financování investice, která povede ke zvýšení odběru
vody předané z Vodárenské soustavy JVS, lze sjednat kratší dobu splácení, nejméně však 5
let.
II.6 Sleva ze splátky půjčky
Nárok na slevu bude vypořádán po splacení poslední splátky půjčky, o přiznání slevy obec
nemusí žádat. V případě, že obec splní předpoklady § 8.5. u všech splátek, bude tato
skutečnost spolu s nárokem potvrzena ze strany JVS,. a příslušná sleva bude zaslána obci
bezhotovostně na účet.. V případě postupného poskytování prostředků půjčky se za termín
poskytnutí prostředků považuje vážený průměr termínů poskytnutí
prostředků,
zaokrouhlený na celé dny nahoru. Tento termín bude uveden ve smlouvě o půjčce.

III. Evidence
Došlé žádosti budou číslovány vzestupně podle data doručení a archivovány. Ostatní obecně
platné předpisy a postupy archivace a evidence účetních dokladů tím nejsou dotčeny.
Schváleno představenstvem JVS dne: 10.9.2019
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