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účinnost od 01.07.2018

Úvod

Zastupitelstvo města Žamberka schválilo na svém jednání dne 19.06.2018v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zřízení účelového peněžního „Fondu na podporu studijních pobytů studentů středních škol
v Žamberku“ (dále jen „Fond“).

2

Specifická ustanovení

2.1 Předmět úpravy
Město Žamberk vytváří Fond za účelem podpory studijních pobytů v zahraničí. Podpora vyjadřuje
zájem města podporovat vzdělávání a měla by přispět ke zvyšování zájmu studentů o dosahování
vynikajících studijních výsledků. Fond by měl také přilákat podnikatele a další subjekty, které by se
finančně podílely na podpoře studijních pobytů studentů v zahraničí.
Předmětem úpravy těchto pravidel je tvorba, používání a hospodaření s příjmy a výdaji Fondu a
podmínky jeho použití.
Střední školou se rozumí gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště.

2.2 Příjmy Fondu
Příjmy fondu jsou:
a) finanční prostředky z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka poskytnuté do Fondu na
základě rozhodnutí zastupitelstva města
b) dary a příspěvky poskytnuté fyzickými a právnickými osobami
c) dary z jiných veřejných rozpočtů
d) jiné příjmy.
Prostředky Fondu, které nebyly vyčerpány do konce kalendářního roku, se převádějí do
následujícího roku. Na přijaté dary se uzavírají mezi městem Žamberk a dárcem darovací smlouvy.

2.3 Výdaje Fondu
Výdaje Fondu jsou:
a) příspěvky poskytnuté k úhradě nákladů spojené s pobytem studentů v zahraničí
b) výdaje spojené s vedením samostatného účtu Fondu u peněžního ústavu.

2.4 Běžný účet Fondu
Peněžní prostředky Fondu jsou vedeny na samostatném účtu města Žamberka u České spořitelny,
a.s., číslo účtu: 1222-1321320309/0800.

2.5 Podmínky použití prostředků Fondu
Pro čerpání příspěvků z Fondu se stanovují tyto podmínky:
a) student navštěvuje střední školu, která má sídlo v Žamberku, nebo student střední školy,
který má trvalý pobyt v Žamberku;,
b) student úspěšně absolvuje písemný jazykový test, pokud se jedná o studijní pobyt v Rice
Lake v USA
c) podporovány budou dlouhodobé a prázdninové studijní zahraniční pobyty
d) student nebo jeho zákonný zástupce podají městu Žamberk písemnou žádost o příspěvek
z Fondu. Součástí žádosti bude písemné potvrzení pořádající školy o účasti studenta na pobytu
nebo kursu a (v případě, že student není zletilý) souhlas zákonného zástupce.
e) Příspěvky se poskytují na náklady spojené s dopravou do místa pobytu, s ubytováním, se
školným.
V případě ročních pobytů studentů v Rice Lake mohou být podmínky upraveny dle požadavků
partnera.
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Student, případně jeho zákonný zástupce, při podání žádosti dává souhlas s tím, aby město
Žamberk zpracovávalo ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to pouze pro
účely zajištění práv a povinností plynoucích z poskytnutí finančního daru. Osobní údaje subjektů
budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu,
č. telefonu, e-mail.

2.6 Výše příspěvku
Příspěvek pro 1 studenta na pobyt v zahraničí v období 4 let činí:
1. na studijní pobyt v USA a ostatních zámořských zemí 15.000,00 Kč
2. na studijní pobyt v rámci Evropy 1.500,00 Kč/rok, nebo 5.000,00 Kč/dva roky, nebo
10.000,00 Kč/čtyři roky.
Na studijní prázdninový pobyt se příspěvek poskytuje ve výši 50 % uvedených částek.
Příspěvky se poskytují max. do výše zůstatku finančních prostředků ve Fondu.

2.7 Pravidla poskytování příspěvku
Příspěvek je poskytován na základě souhlasu vydaného radou města.
Příspěvek se poskytuje bezhotovostně prostřednictvím běžného účtu Fondu, a to na základě
uzavřené smlouvy o příspěvku se žadatelem. Součástí smlouvy o příspěvku je kodex studenta
studijního pobytu.

2.8 Výběrové řízení na studijní pobyt v Rice Lake v USA
Studenti, kteří splňují podmínky podle čl. 2.6, mohou získat příspěvek z fondu výhradně na základě
výsledků výběrového řízení a na základě konečného schválení radou města.
Podmínky výběrového řízení vyhlášeného radou města musí obsahovat:
a) celkovou částku, která je k dispozici pro poskytování příspěvků,
b) podmínky, které musí splňovat žadatel o příspěvek,
c) obsah žádosti o příspěvek
d) termín a místo pro doručení žádosti,
e) úspěšné absolvování písemného jazykového testu,
f) místo a datum konání vlastního výběrového řízení
Obsah výběrového řízení:
- assessment center = speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení (v českém jazyce)
- motivační pohovor v angličtině
O konečném výběru žadatelů a výši poskytnutých příspěvků rozhodne svým usnesením rada
města.

3

Závěrečná ustanovení

Poskytnutí příspěvku, dodržování účelovosti poskytnutého příspěvku a ostatních podmínek smlouvy
o příspěvku podléhá veřejnosprávní kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, v platném znění.
Aktualizovaná pravidla nabývají účinnosti dnem 01.07.2018.
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Místo uložení

SAM 3230

digi

vedoucí PRAV

předpisy města PMD

SAM 3230

digi

vedoucí PRAV

web

SAM 3230 – výtisk 01

papír

vedoucí PRAV

registr předpisů
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Přílohy

Příloha č. 1 – Kodex studenta

Příloha k SAM
3230.doc
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