Krajský úřad Královéhradecké kraje
Obec Horní Brusnice
Horní Brusnice 284
544 74 Horní Brusnice
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-15733/MJ/2018
VYŘIZUJE: Ivana Suchánková
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní/majetkové
LINKA | MOBIL: 495 817 456 / 702 238 316
E-MAIL: isuchankova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 14. 3. 2019
Počet listů: 3 Počet příloh: 0/ listů:
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 619.1, V/5

PROTOKOL č. 19/2019
o kontrole vyúčtování veřejné sbírky dle ustanovení § 24 zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle
zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolovaná osoba:

Obec Horní Brusnice
se sídlem Horní Brusnice 284, 544 74 Horní Brusnice
IČO: 00581038

Zástupce kontrolované osoby: Jiří Vojtíšek, starosta obce
Kontrolující:

Ing. Ivana Suchánková, pověřená ke kontrole za Krajský
úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní

Účel veřejné sbírky: shromáždění finančních prostředků na obnovu Kostelní cesty s informačními
tabulemi o historii obce a na obnovu kapličky v Horní Brusnici
Osvědčení o přijetí oznámení
o konání veřejné sbírky:

ze dne 13. 3. 2017 č. j. KUHKH-9687/VZ/2017-2

Období konání veřejné sbírky: 1. 5. 2017 - 20. 12. 2019
Číslo účtu veřejné sbírky:

115-4247960247/0100

Způsob konání sbírky:

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bank. účtu
c) pokladničkami,

Předmět kontroly:

celkové vyúčtování veřejné sbírky

Kontrolované období:

2. 5. 2018 - 20. 12. 2018; 1. 5. 2017 – 20. 12. 2018

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Zahájení kontroly:

20. 12. 2018

Kontrolní zjištění:
Kontrolované období 2. 5. 2018 - 20. 12. 2018:
Zůstatek čistého výtěžku z předchozího vyúčtování
75 616,00 Kč
 hrubý výtěžek sbírky za toto období dosáhl částky
45 851,00 Kč
o z toho na bankovní účet
22 800,00 Kč
o z toho pokladničkami
23 051,00 Kč
 náklady spojené s konáním sbírky za toto období
29,00 Kč
o z toho bankovní poplatky
29,00 Kč
 čistý výtěžek sbírky dosáhl za toto období částky
45 822,00 Kč
 využití výtěžku sbírky na účel sbírky
121 438,00 Kč
o ozdobná kovářská mříž na kapličku, pokrývačské a tesařské práce vč. materiálu na
kapličce, výroba kříže na kapličky, výroba a montáž kamenného prahu kaplička,
výroba dřevěných prvků – rozcestníky, dveře kapličky vč. montáže a dopravy, výroba
dřevěných prvků na Kostelní cestu, polygrafické práce (informační tabule, letáky,
plakáty, brožury), lavičky ke Kostelní cestě
Kontrolované období od 1. 5. 2017 – 20. 12. 2018
 hrubý výtěžek sbírky
 náklady spojené s konáním sbírky
 čistý výtěžek sbírky
 využití výtěžku sbírky na účel sbírky
 čistý zůstatek na účtu k 20. 12. 2019
Pochybení:

bez závad

Nápravné opatření:

není

Ukončení kontroly:

14. 3. 2019

201 673,00 Kč
29,00 Kč
201 644,00 Kč
201 644,00 Kč
0,00 Kč

Schvaluji celkové vyúčtování veřejné sbírky.
Poznámky ke kontrole:
Celkové vyúčtování veřejné sbírky bylo na Krajský úřad Královéhradeckého kraje doručeno
precizně zpracované dne 8. 3. 2019, se všemi potřebnými náležitostmi a přílohami. V průběhu
konání sbírky bylo jejím pořadatelem zažádáno o prodloužení jejího konání. Krajský úřad
Královéhradeckého kraje dne 14. 3. 2018 rozhodl o prodloužení sbírky z 31. 3. 2018 do
28. 2. 2019. Následně pak obec zažádala o předčasné ukončení sbírky ke dni 20. 12. 2018.
Sbírka se v II. období konání sbírky konala všemi osvědčenými způsoby. Byl předložen řádný
zápis o provedeném zapečetění a rozpečetění pokladničky, vybraná finanční hotovost byla dne
22. 8. 2018 vložena na sbírkový účet. Výše popsané vynaložené náklady za účelem sbírky jsou
v souladu s jejím účelem.
Celkový čistý výtěžek sbírky ve výši 201 644 Kč byl vynaložen v souladu s účelem sbírky.
Náklady spojené s konáním sbírky nepřekračují zákonnou výši 5% z hrubého výtěžku sbírky.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Poučení o možnosti podat námitky proti protokolu o kontrole:
Proti protokolu může statutární orgán kontrolované osoby, popřípadě jím pověřený zástupce,
podat kontrolnímu orgánu do 15 dnů ode dne jeho doručení písemně odůvodněné námitky.
Podpis kontrolujícího:

Ing. Ivana Suchánková
ekonomka majetkového oddělení
Počet výtisků:2, počet kopií: 1
Protokol obdrží:
 Kontrolovaná osoba Obec Horní Brusnice
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní
Kopii protokolu obdrží:
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad
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