KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor správní a Krajský živnostenský úřad
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
SpZn.: S-JMK 105197/2018/OSPŽ-Dv
Čj.: JMK/103620/2021
Stejnopis

PROTOKOL O KONTROLE
celkového vyúčtování veřejné sbírky
Kontrola byla provedena na základ ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012/ Sb., o kontrole
(kontrolní řád) v platném znění, a podle ust. § 24 odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
I.
Úvodní údaje
Předmět kontroly: Kontrola celkového vyúčtování veřejné sbírky za období od 01.08.2019 do
31.07.2020.
Kontrolovaná osoba: Právnická osoba město Rájec-Jestřebí, se sídlem Blanenská 84, 679 02 RájecJestřebí, IČO: 002 80 836, DS: 2ipbbtf.
Kontrolované období: od 01.08.2019 do 31.07.2020.
Kontrolní úkon, kterým byla kontrola zahájena a datum jeho provedení: Kontrola byla zahájena dne
13.08.2020, kdy bylo právnické osobě město Rájec-Jestřebí doručeno oznámení o zahájení kontroly
celkového vyúčtování veřejné sbírky, zaslané pod č.j. JMK/113722/2020. Kontrola byla provedena dne
14.07.2021.
Kontrolu provedla: Iveta Jurenková, evidenční číslo kontrolního průkazu 1575.
Ke kontrole byli přizváni: ---Poslední kontrolní úkon: Zaslání informace o kontrolních zjištěních dne 14.07.2021.
II.
Kontrola vycházela zejména z těchto předpisů a podkladů:
 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
 Účetní doklady k provedení kontroly celkového vyúčtování veřejné sbírky poskytnuté právnickou
osobou město Rájec-Jestřebí.

III.
Výsledek kontroly
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a Krajský živnostenský úřad (dále jen „krajský úřad“)
v souladu s ust. § 24 odst. 2 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 01.08.2019 do 31.07.2020, kterou konala právnická osoba
město Rájec-Jestřebí, se sídlem Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO: 002 80 836, DS: 2ipbbtf.
Ke kontrole byly předloženy tyto doklady:
 bankovní výpisy ze zvláštního bankovního
115-6712260297/0100),
 účetní doklady, prokazující využití výtěžku sbírky.
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Kontrolu a dozor nad konáním veřejných sbírek provádí dle ust. § 24 odst. 1 zákona o veřejných
sbírkách krajský úřad.
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
IV.
Věcné a číselné shrnutí výsledků kontroly
A. Shrnutí:
Po provedené kontrole považuje krajský úřad předložené celkové vyúčtování veřejné sbírky za období
od 01.08.2019 do 31.07.2020, za dostatečně přehledné a průkazné, provedené v souladu s ust. § 24
odst. 3 zákona o veřejných sbírkách a krajský úřad toto celkové vyúčtování schvaluje.
Účetní přehled:
Počáteční stav k 01.08.2019:
Vybráno za sledované období:
Náklady na vedení veřejné sbírky k 31.07.2020 (max. 5 %)
Využito ve sledovaném období:
Konečný stav k 31.07.2020:

94.620,24 Kč
13.712,31 Kč
0,00 Kč = 0,00 %
108.332,49 Kč
0,06 Kč

B. Opatření k nápravě:
Nebyla uložena.
V.
Závěr
Informace o protokolu:
Protokol obsahuje 3 strany a 1 přílohu.
Protokol byl vyhotoven v originále a v 1 stejnopisu s platností originálu.

Rozdělovník:
Originál pro Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stejnopis pro právnickou osobu město Rájec-Jestřebí
Poučení:
Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu může kontrolovaná osoba podat námitky
podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„kontrolní řád“), které musí být písemné, odůvodněné a musí z nich být zřejmé, proti jakému
kontrolnímu zjištění směřují. Námitky se podávají k rukám pracovnice pověřené prováděním kontroly
na adresu uvedenou v záhlaví protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu.
Marným uplynutím této lhůty je kontrola ukončena ve smyslu § 18 písm. a) kontrolního řádu.

Podpisy kontrolujících:
Iveta Jurenková - pracovnice pověřená provedením kontroly

Protokol byl vyhotoven v Brně dne: 14.07.2021

……………….…………………………………….

