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Lomnička, obec (DS)
k rukám starosty
Lomnička 103
666 01 LOMNIČKA

Celkové vyúčtování veřejné sbírky - schválení
Vážení,
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a Krajský živnostenský úřad (dále jen „krajský úřad“),
v souladu s ust. § 24 odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o veřejných sbírkách“) provedl kontrolu celkového vyúčtování
veřejné sbírky za období od 21.09.2018 do 21.12.2018, kterou konala obec Lomnička, se sídlem Lomnička
103, 666 01 Lomnička, IČO: 003 63 197, za účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých
příspěvků na opravu litinového kříže ve středu obce. Místem konání veřejné sbírky bylo území obce Lomnička
a doba konání veřejné sbírky byla oznámena od 21.09.2018 do 21.12.2018. Způsoby konání veřejné sbírky
byly shromažďování finančních příspěvků sběracími listinami a sběracími pokladničkami.
Kontrolu a dozor nad konáním veřejných sbírek provádí dle ust. § 24 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách
krajský úřad.
Po provedené kontrole považuje krajský úřad předložené celkové vyúčtování veřejné sbírky za období od
21.09.2018 do 21.12.2018, za výše uvedeným účelem, za dostatečně přehledné a průkazné, provedené
v souladu se zákonem o veřejných sbírkách a krajský úřad toto celkové vyúčtování schvaluje. Čistý výtěžek
veřejné sbírky byl využit spolu s prostředky obce v souladu s účelem veřejné sbírky, a to na opravu litinového
kříže ve středu obce.
Upozornění:
Dle ust. § 24 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách je právnická osoba, pokud sbírku propagovala, povinna
seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím stejným způsobem, jakým sbírku
propagovala, a nelze-li toho dosáhnout, srovnatelným způsobem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 1 měsíce po schválení vyúčtování příslušným krajským úřadem.
Poučení:
Dle ust. § 25a odst. 1 písm. y) se právnická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s ust. § 24 odst. 4
zákona o veřejných sbírkách neseznámí veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím.
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Dle ust. § 25a odst. 2 písm. d) se za přestupek podle § 25a odst. 1 písm. y) uloží pokuta do 500.000 Kč.
S pozdravem
Otisk razítka

Iveta Dvořáčková
referentka

2

