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Čj:
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Datum:

Schválení celkového vyúčtování veřejné sbírky
Vážený pane starosto,
doklady doručenými dne 10. 1. 2019 a doplněním doručeným dne 14. 1. 2019 bylo předloženo v souladu s § 24
odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných
sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), celkové vyúčtování veřejné
sbírky, konané obce Bocanovice za účelem „pořízení nového zvonu – budova Mateřské školy Bocanovice 19“,
za období konání veřejné sbírky, tj. od 20. 8. 2018 do 19. 10. 2018.
Oznámení o konání sbírky bylo přijato Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 24. 7. 2018. Sbírka byla
konána na základě osvědčení ze dne 13. 8. 2018.
Kontrolou předložených dokladů:
-

-

kopie výpisů ze zvláštního bankovního účtu veřejné sbírky vedeného u České spořitelny, a. s.,
Praha, č. ú. 5410244369/0800 za období od 18. 7. 2018 do 21. 12. 2018
kopie Zápisu o zapečetění pokladničky Obecním úřadech Bocanovice, ze dne 20. 8. 2018
kopie Zápisu o otevření pokladničky Obecním úřadem Bocanovice, ze dne 19. 10. 2018, na částku
124.200,00 Kč
kopie faktury č. 180100418 firmy IMPULS-B, s.r.o., Ostrava, ze dne 20. 12. 2018, na částku
166.543,00 Kč, za zhotovení a instalaci zvonu (hrazeno z běžného účtu dne 27. 12. 2018 –
z prostředků veřejné sbírky částečně)
a dalšími podklady

bylo zjištěno, že za konání veřejné sbírky:
-počáteční zůstatek činil:
-hrubý výtěžek činil:
-náklady činily:
-čistý výtěžek činil:
-čerpání činilo:
-zůstatek k 21. 12. 2018 činil:

0,00 Kč
152.900,00 Kč
0,00 Kč
152.900,00 Kč
152.900,00 Kč
0,00 Kč.

Veřejná sbírka byla konána získáváním finančních prostředků na zvláštní bankovní účet vedený u České
spořitelny, a. s., Praha a pokladničkami. Způsob konání sběracími listinami se neuskutečnil.
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Náklady spojené s konáním sbírky nebyly uplatněny.
Čistý výtěžek sbírky byl plně použit v souladu s účelem, pro který byla sbírka konána.
Poněvadž čistý výtěžek sbírky byl použit pro účel v souladu s oznámením o konání sbírky ze dne 24. 7. 2018
a ze strany obce Bocanovice nebylo shledáno porušení povinností stanovených zákonem o veřejných sbírkách,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkové vyúčtování veřejné sbírky s c h v a l u j e .
S pozdravem

Ing. Lenka Barfusová
referentka pro správní činnosti
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