SOKOLSKÁ ŽUPA PLUKOVNÍKA ŠVECE V JIHLAVĚ
INVESTIČNÍ FOND, PLATNÝ OD 24. 4. 2016
Investiční fond byl zřízen rozhodnutím Výboru Sokolské župy plukovníka Švece, dne
16. dubna 2011, jako nástroj pro systematickou podporu jednot v oblasti financování
větších oprav nemovitého majetku a investičních akcí, zejména v případech, kdy má
být na akci poskytnuta dotační podpora ze státních, veřejných nebo evropských
prostředků. Týká se nemovitého majetku ve vlastnictví jednot, nebo majetku
v dlouhodobém pronájmu.
A. Výše investičního fondu:
1. Zřizovací vklad do fondu byl v roce 2011 v celkové výši 257 715 Kč.
2. Investiční fond byl k 24. dubna 2016 posílen převedením částky 1 148 891 Kč
z prostředků prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Sokolské župy
plukovníka Švece. Celková výše investičního fondu je tedy 1 406 606 Kč.
B. Pravidla fungování investičního fondu:
1. Investiční fond bude dále posilován z dosažených zisků (úspor) dalších let a
z příjmů z prodeje majetku.
2. Finanční prostředky investičního fondu budou poskytovány jednotám župy
plukovníka Švece, a to jako návratná finanční výpomoc k dofinancování
investičních akcí nebo oprav. Účelové určení finančních prostředků:
a) podpora financování nebo dofinancování realizovaných investičních akcí
podpořených z veřejných dotačních prostředků (kraje, ministerstev, měst, obcí,
Evropské Unie), vlastních zdrojů, příp. i dalších zdrojů;
b) podpora přípravy investičních akcí ve fázi tvorby investičního záměru a
projektové dokumentace;
c) podpora krytí havarijních škod a odstranění havarijních stavů.

3. Poskytnutá finanční výpomoc není úročena.
4. Maximální výše poskytnuté částky je do 500 tis. Kč za těchto podmínek:
a. do 500 tis. Kč

na max. 5 let

b. do 400 tis. Kč

na max. 5 let

c. do 300 tis. Kč

na max. 4 roky

d. do 200 tis. Kč

na max. 3 roky

5. Při nedodržení splatnosti může župa vůči jednotě uplatnit finanční sankce ve
výši obvyklé v obchodním styku.
6. Poskytnutí finančních prostředků z investičního fondu podléhá schválení
Předsednictvem župy, které může upravit podmínky poskytnutí finanční
výpomoci.
7. Předsednictvo župy může vyžadovat pro poskytnutí finanční výpomoci:
a. zástavní právo na nemovitém majetku
b. uzavření smlouvy o půjčce ve formě notářského zápisu se svolením k přímé
vykonatelnosti dluhu
c. závazek ručení třetích osob
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8. Žadatel je povinnen předložit rozpočet akce a finanční plán návrhu splácení,
tedy prokázat reálný odhad příjmů, ze kterých bude možné vracet půjčené
finanční prostředky.
9. Na poskytnutí finanční výpomoci není právní nárok a rozhodnutí o poskytnutí
finanční výpomoci je plně v kompetenci Předsednictva župy plukovníka Švece.
10. Výše poskytnuté finanční výpomoci je v závislosti na volných finančních
prostředcích. Minimální výše investičního fondu (rezerva) je ve výši 300 000 Kč.
Rezerva může být čerpána na odstranění havárií viz. bod B.2.c.
11. Pro schválení poskytnutí finančních prostředků musí žádající jednota
bezproblémově plnit své povinnosti vůči župě včetně úhrady veškerých závazků.

Schváleno Výborem župy dne 24. dubna 2016

Za Sokolskou župu plukovníka Švece

Martin Zuzaňák
jednatel župy

Ing. Radek Stejskal
starosta župy
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