!!! VZOR!!!
Krajskému úřadu Kraje Vysočina
odboru ekonomickému
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Věc: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
dle § 4 odst.1) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“)
Název obce: ……………………………………………….
Sídlo obce: ………………………………………………...
Starosta obce: Jméno a příjmení: …………………………………………
Datum narození: …………………………………………..
Adresa místa trvalého pobytu: …………………………………...
..................................................
Popř. osoby jimi pověřené jednat jménem příslušného územního samosprávného
celku ve věci veřejné sbírky: Jméno a příjmení: …………………………………………
Datum narození: …………………………………………..
Adresa místa trvalého pobytu: ……….........................…
.......................................

Účel sbírky:
........................................................................................................................................
..................……………………………………………………………………………………..
Území na němž se bude sbírka konat: …………………………………………………..
Datum zahájení: ……………………
Sbírka je konaná na dobu určitou nebo neurčitou*
Datum ukončení ** : ……………………... ( max. 3 roky ode dne oznámení )
Den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst.
2 zákona o veřejných sbírkách, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo určitou po
dobu delší než 1 rok:............................................................
Den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle § 24
odst. 2 zákona o veřejných sbírkách, není-li tento den totožný se dnem pro roční
průběžné vyúčtování:............................................................

Název a adresa banky u níž je zřízen zvláštní účet:
........................................................................ …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
.
Číslo zvláštního účtu: ………………………………………………..

Způsob provádění: …………………………………………………
Podmínky pro zjištění obsahu pokladniček:
............................................................... ……………………………………………………
Určení výše příspěvku při prodeji předmětů nebo určení výše příspěvků na
vstupenkách:
…………………………………………………………………………………………………..

...............................................
podpis starosty
Přílohy:
•

•
•

Usnesení orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne starší 60 dnů.
Orgánem příslušným k vydání usnesení je rada obce (§102 odst.3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), pokud si rozhodování
v této věci nevyhradilo zastupitelstvo obce.
Vzor sběrací listiny
Souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být
výtěžku použito v zahraničí

!!!! Uvede-li právnická osoba v oznámení důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž
navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení, například
zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo ekologické nebo
průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby, příslušný krajský
úřad tyto důvody bez zbytečného odkladu přezkoumá, osvědčením právnické osobě
potvrdí datum přijetí jejího oznámení a stanoví den zahájení sbírky s přihlédnutím ke
lhůtě navržené právnickou osobou.!!!!!

Pozn.:
* nehodící škrtněte
** vyplní se v případě pokud se jedná o sbírku konanou na dobu určitou

