Praha:

10.08.2020

Výtisk č.:

1

Číslo jednací:

111217/2020/KUSK

Počet listů:

2

Vyřizuje:

Jiřina Nemravová l. 862

Počet příloh:

-

PROTOKOL
o provedené kontrole celkového vyúčtování veřejné sbírky
Kontrolní orgán:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad
Pravomoc ke kontrole:
§ 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 24
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Kontrolovaná osoba: MAS – Střední Polabí, z.s., IČ: 01350935, se sídlem Plantáž 402/8,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Kontrolující: Jiřina Nemravová, odborná ref. oddělení správních agend
Datum kontroly: 10.08.2020
Kontrolované období: od 01.12.2019 do 31.01.2020
Předmět kontroly:
Kontrola předloženého vyúčtování veřejné sbírky konané kontrolovanou osobou za účelem
„charitativní adventní sbírka – pomoc občanům nacházejících se v těžké životní situaci“.
Sbírka byla konána od 01.12.2019 do 31.01.2020 na základě Osvědčení o datu přijetí
oznámení o konání veřejné sbírky vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje pod č.j.:
150645/2019/KUSK ze dne 20.11.2019 sp. zn. SZ_145932/2019/KUSK shromažďováním
příspěvků na zvláštním bankovním účtu.
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl proveden:
Kontrola byla zahájena dne 07.08.2020 doručením oznámení o provedení kontroly č.j.:
108362/2020/KUSK ze dne 03.08.2020 kontrolované osobě.
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Kontrola vycházela z těchto podkladů:
Kontrolovanou osobou byly dne 30.04.2020 předloženy a následně ve dnech 23.06., 28.07. a
03.08.2020 doplněny tyto doklady o hrubém výtěžku a o nákladech spojených s konáním
veřejné sbírky:
-

vyúčtování veřejné sbírky – tabulka,

-

bankovní výpisy ze zvláštního bankovního účtu č. 2900376993/2010, zřízený pro účel
sbírky a vedený u Fio banky, a.s., od 12/2019 do 4/2020,

-

seznam obdarovaných Adventní kalendář pomoci 2019 v celkové částce 52.550 Kč
(celkem 17 obdarovaných) včetně darovacích smluv.

Kontrolní zjištění:
Osobou oprávněnou jednat ve věci sbírky jménem kontrolované právnické osoby je Barbora
Roušarová.
Kontrolní orgán při kontrole celkového vyúčtování veřejné sbírky zjistil, že:

Sledované období

Kč

Příjmy od přispěvatelů na zvláštní bankovní účet 52.550
Hrubý výtěžek sbírky
Náklady spojené s konáním sbírky

52.550
0

Čistý výtěžek sbírky

52.550

Použito na účel sbírky

52.550

Zůstatek čistého výtěžku sbírky

0

Čistý výtěžek sbírky v celkové výši 52.550 Kč byl zaslán na základě darovacích smluv na
jednotlivé účty obdarovaných.

Zbývající částka ve výši 1.361,56 Kč na zvláštním bankovním účtu sbírky není součástí
sbírky, neboť se jedná o finanční prostředky vložené při založení účtu.

Na základě předloženého vyúčtování kontrolující konstatoval, že výtěžek veřejné sbírky
konané za účelem byl použit v souladu s osvědčeným účelem.

Poslední kontrolní úkon:
Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 10.08.2020 založením předložených podkladů.
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Kontrolu provedla:
Jiřina Nemravová, odborná ref. odd. správních agend

_________________________
podpis

Poučení:
Kontrolovaná osoba může podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu
o kontrole kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.
Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění
směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto konkrétním zjištěním.
Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích dne 10.08.2020 :
Výtisk č. 1 pro MAS – Střední Polabí, z.s.
Výtisk č. 2 pro Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad

