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Vážený pane,

dne 7. 3. 2022 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši opakovanou žádost o prověření a kontrolu veřejné
sbírky na opravu nemovitosti Krkavec ev. č.
, Veselí nad Lužnicí.
K Vašim dotazům:
1) kontrola veřejné sbírky proběhla dne 30. 11. 2021 na základě zaslaného vyúčtování a příslušných dokladů.
2) provedenou kontrolou ve vyúčtování sbírky nebylo zjištěno porušení zákona
3) účel sbírky nebyl změněn ani nezanikl
4) krajský úřad na základě doložených dokladů vyhodnotil, že sbírka byla využita v souladu s ust. § 23 odst. 4
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále
je „ZVS“).
Krajský úřad nevyužil ust. § 24 odst. 1 ZVS k mimořádné kontrole v průběhu sbírky, neboť se jednalo o sbírku
krátkodobou, trvající 3 měsíce, navíc formou transparentního účtu, který byl k dispozici každému k nahlédnutí.
Krajský úřad provedl konečnou kontrolu na základě v zákonem stanovené lhůtě předložených dokladů
a shledal její průběh i její vyúčtování za bezvadné.
S pozdravem
JUDr. Lenka Malovcová
vedoucí oddělení

Na vědomí
• Město Veselí na Lužnicí
Příloha
Vyúčtování sbírky zaslané starostou města Veselí nad Lužnicí
Výpis ze zápisu 56. schůze Rady města Veselí nad Lužnicí – prostřednictvím videokonference
Výpis ze zápisu 58. schůze Rady města Veselí nad Lužnicí – prostřednictvím videokonference
Potvrzení o vedení účtu
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

386 720 111

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 33061/2022

Sp. zn.: OLVV-správ. 57856/2021/lusk SO

Výpisy z transparentního účtu
Žádost o převedení finančních prostředků z 28. 7. 2021
Žádost o převedení finančních prostředků z 15. 9. 2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavebních prací po požáru chaty KRKAVEC
Zálohová faktura firmy ŠWESKA GROUP s.r.o., IČO 281 25 681
Předběžná zpráva k veřejné sbírce na opravu po požáru
Protokol o kontrole a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky
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