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Vážení, 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní (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 

10.01.2012 do 20.02.2012, kterou konalo občanské sdružení Klub přátel lokálek, se sídlem Dukelských 

hrdinů 2590/3, 690 02 Břeclav, IČ 228 71 632 (dále jen „Klub přátel lokálek“), za účelem shromáždění 

dobrovolných finančních prostředků na odkoupení a rekonstrukci regionální dráhy Mutěnice – Kyjov 

z majetku ČR – záchrana před fyzickou likvidací – ochrana technického a kulturního dědictví. Místem konání 

veřejné sbírky bylo území České republiky, způsobem konání veřejné sbírky bylo získávání finančních 

prostředků na zvláštní bankovní účet, prodejem předmětů a pronájmem telefonní linky. Doba konání 

veřejné sbírky byla oznámena od 15.01.2012 do 08.12.2014. Dne 10.01.2012 obdržel krajský úřad 

oznámení občanského sdružení Klub přátel lokálek o zahájení veřejné sbírky ke dni 10.01.2012. Dne 

20.02.2012 obdržel krajský úřad oznámení občanského sdružení Klub přátel lokálek o ukončení konání

veřejné sbírky ke dni 20.02.2012, spolu se žádostí o povolení využití dosud nepoužitého čistého výtěžku 

veřejné sbírky pro jiný účel – „Železniční expozice v Kyjově“. Dne 22.02.2012 udělil krajský úřad 

občanskému sdružení Klub přátel lokálek souhlas s použitím výtěžku této veřejné sbírky pro Železniční 

expozici v Kyjově.

Po provedené kontrole považuje krajský úřad předložené celkové vyúčtování veřejné sbírky za období od 

10.01.2012 do 20.02.2012, 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 ve výši 9.551 Kč byl předán v hotovosti dne 18.04.2012 panu Milanu Řihánkovi, trvale bytem 

Klínky 2410, 697 01 Kyjov, k využití v souladu s účelem veřejné sbírky – „Železniční expozice v Kyjově“.

V příloze Vám zasíláme evidenční přehled z provedené kontroly celkového vyúčtování veřejné sbírky. 

Váš dopis zn.: -- Klub přátel lokálek (DS)
občanské sdružení
k rukám statutárního zástupce
Dukelských hrdinů 2590/3
690 02  BŘECLAV

Ze dne: 20.06.2012
Č. j.: JMK 72416/2012
Sp. zn.: S-JMK 172900/2011/OSP
Vyřizuje: Dvořáčková
Telefon: 541 652 220
Počet listů: 2
Počet příloh/listů: 1/1
Datum: 10.07.2012

Celkové vyúčtování veřejné sbírky - schválení
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Otisk razítka

Upozornění:

Dle ust. § 21 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.

S pozdravem 

Iveta Dvořáčková
referentka odboru správního
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