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Fond cestovního ruchu Turistické oblasti POLABÍ

STATUT
Zlatý pruh Polabí, o.p.s., (dále jen ZPP), je právnická osoba registrovaná v rejstříku
obecně prospěšných společností vedené u Městského soudu v Praze v oddílu O,
vložce číslo 375 dne 2. 6. 2005, a byla založena zejména k trvalému zabezpečování
finančních zdrojů pro propagaci a rozvoj cestovního ruchu v Turistické oblasti
POLABÍ, rozhodl o založení
Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti POLABÍ
(dále jen Fond)

1.
Postavení Fondu
Fond nemá právní subjektivitu, je samostatnou a oddělenou součástí rozpočtu
Zlatého pruhu Polabí, o.p.s., který zajišťuje vedení účetnictví Fondu odděleně od
vlastního rozpočtu, avšak v jeho rámci.
2.
Cíle Fondu
Fond shromažďuje finanční prostředky, které jsou použitelné k propagaci
Turistické oblasti Polabí a ke spolufinancování projektů v oblasti cestovního ruchu
a to v rozsahu a způsobem schváleným Valnou hromadou Zlatého pruhu Polabí,
o.p.s..
3. Územní vymezení
Turistická oblast POLABÍ je zobrazena v mapovém podkladu, který tvoří přílohu
tohoto statutu. Jeho rozsah je v souladu s vymezením turistických regionů - oblastí
v České republice jak jsou schváleny Středočeským krajem, CzechTourism a
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
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4.
Příjmy Fondu
Zdrojem příjmů fondu jsou prostředky
ze schváleného rozpočtu Zlatého pruhu Polabí, o.p.s.
z finančního podílu měst a obcí na rozvoji cestovního ruchu v TO Polabí
z finančního podílu podnikatelů v cestovním ruchu v TO Polabí
z dobrovolných příspěvků partnerů Zlatého pruhu Polabí, o.p.s.
z dobrovolných příspěvků podnikatelských subjektů
z finanční podpory Státního programu podpory domácího cestovního ruchu
z Grantového a dotačního řízení Středočeského kraje
z finanční podpory Státního programu regionálního rozvoje
z jiných dotací a grantů
ze sponzorských darů
z drobných dodatkových příjmů
5.
Naplňování Fondu
Naplňování fondu se v případě potřeby opírá o písemnou dohodu mezi Zlatým
pruhem Polabí, o.p.s. a jednotlivými přispívateli do Fondu, nebo podepsáním
tohoto STATUTU, který je uzavřen vždy pro konkrétní město/obec a kalendářní
rok.
6.
Zprostředkování uzavření smlouvy
Za zprostředkování uzavření Smlouvy o zajištění podpory cestovního ruchu a
propagace POLABÍ a tím k naplňování Fondu přísluší tomu, kdo tuto smlouvu
dohodne a připraví s přispívatelem do Fondu odměna v rozsahu, jak ji pro
příslušný rok schválí Správní Rada Zlatého pruhu Polabí, o.p.s. .

Sídlo
Zlatý pruh Polabí, o.p. s
Loučeň 1, 289 37 Loučeň

2

Turistické informační
centrum Poděbrady
Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
IČ 27250318

2017

7.
Hospodaření Fondu
Fond hospodaří se shromážděnými finančními prostředky na základě rozpočtu
schváleného, Správní Radou Zlatého pruhu Polabí, o.p.s. nevyčerpané prostředky
zůstávají ve Fondu a převádějí se do dalšího roku, s výjimkou prostředků, jejichž
čerpání a použití podléhá pravidlům stanoveným Valnou hromadou, nebo
závazným předpisem. Pokud Fond hospodaří s prostředky, jejichž čerpání a použití
podléhá pravidlům stanoveným donátorem, nebo závazným předpisem, účtuje o
jejich použití podle takových pravidel, vždy však odděleně od hospodaření
s ostatními finančními prostředky.
Fond má zřízen běžný účet v české měně u České spořitelny, a.s. Oblastní pobočka
Mladá Boleslav, pobočka Nymburk, nám. Přemyslovců 14/11 288 33 Nymburk.
Fond má přiděleno toto číslo účtu : 19 - 493399389/0800

Příspěvky do Fondu se hradí vždy pod v. s. IČ přispívatele.
8.
Kontrola hospodaření s Fondem
Hospodaření Fondu podléhá kontrole ze strany Dozorčí rady Zlatého pruhu Polabí,
o.p.s., případně k tomu oprávněných orgánů a institucí.
9.
Orgány Fondu
Orgánem Fondu je Správa fondu, kterou jmenuje Valná hromada Zlatého pruhu
Polabí, o.p.s.. Je tvořena zvolenými zástupci a to tímto klíčem: předseda a jeden
člen správní rady, 1 zástupce obcí nad 10 000 obyvatel, 1 za obce 5000-10000 a
jeden za obce do 5000 obyvatel, pokud Valná hromada ZPP nerozhodne jinak.
10.
Působnost Valné hromady ZPP
Valná hromada ZPP v oblasti působení k Fondu schvaluje:
- program podpory cestovního ruchu v oblasti včetně společné propagace Polabí,
jeho rámcový rozpočet na příslušný rok a zprávu o jeho plnění
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11.
Působnost Správní Rady ZPP
Rada ZPP v oblasti působení k Fondu schvaluje:
složení Správy Fondu
operativní změny v programu podpory cestovního ruchu, včetně jeho
financování. Tyto změny předkládá nejbližší Valné hromadě ZPP
výši odměny zprostředkovatelům smlouvy s přispívateli do Fondu
úkoly a složení Pracovních skupin ZPP působících v oblasti cestovního ruchu
12.
Úkoly Správy Fondu
Správa Fondu, na základě podkladů pracovních skupin ZPP zajišťuje:
podklady pro orgány ZPP k žádostem o dotace ze státního a územního
programu regionálního rozvoje, jakož i z prostředků Evropského
společenství
podklady pro hodnocení čerpání a použití dotací
o operativním použití finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu
realizaci akcí v rámci schváleného plánu propagace, zejména výrobu
propagačních materiálů, relací, apod.
jednání s osobami zejména z Turistického regionu Okolí Prahy, především
podnikateli, sponzory, s představiteli příslušných krajských úřadů,
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s agenturou CzechTourism, jakož i
širokou veřejností za účelem propagace činnosti ZPP, Turistické oblasti
Polabí, s cílem získávat jejich podporu, zejména finanční
přípravu zpráv o činnosti a hospodaření Fondu pro Správní Radu a Valnou
hromadu ZPP
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13.
Závěrečná ustanovení
Tento Statut nabyl platnosti schválení Správní Radou ZPP a jeho schválením na
X. Turistickém fóru Polabí dne 12. 4. 2010.
Pro rok 2017 byl schválen příspěvek měst a obcí do fondu
Počet obyvatel:
Výše příspěvku:
1–
500
2,00Kč
501 – 2.500
1,90Kč
2.501 – 5.000
1,50Kč
5.001 – 10.000
1,10Kč
10.001 – 15.000
0,80Kč
15.001 - 25.000
0,50Kč
za občana s trvalým pobytem k datu 1.1.2016.
Statut je vyhotoven ve dvou originálech, kdy každá ze stran obdrží jeden originál.
V Loučni dne : 13. 11. 2016
Pavel Hlaváč, ředitel

Počet obyvatel města/obce k 1.1.2016 : ......................
V .................... dne : ......................
Za přispívatele Fondu :
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