Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117, 702 18 Ostrava

Oznámení o konání veřejné sbírky obcí
podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů, (zákon o veřejných sbírkách),
ve znění pozdějších předpisů
1. IČ:

2. název obce: *)

3. sídlo: *)

4. starosta obce: *)
titul:
jméno:
příjmení:
datum narození:
adresa místa trvalého pobytu:

popřípadě
osoby pověřené jednat jménem obce ve věci sbírky
titul: jméno:

*) nepovinný údaj

příjmení:

datum
adresa místa trvalého pobytu: *)
narození:

5. účel sbírky: (musí být vymezen jednoznačně a konkrétně)

6. území, na němž se bude sbírka konat:

7. datum zahájení sbírky:
8. datum ukončení sbírky, popřípadě informaci, že sbírka bude konána
na dobu neurčitou:
9. způsob provádění sbírky (§ 9):
a) shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním
účtu
(účet se uvede vždy kromě § 23 odst. 1)
název banky:

ANO

NE

ANO
ANO

NE
NE

adresa banky či pobočky:
číslo účtu:
b) sběracími listinami
c) pokladničkami
podmínky pro otevření pokladniček:
(dle zákona)
podmínky pro zjištění obsahu pokladniček:
(dle zákona)
d) prodejem předmětů
ANO
NE
druh předmětů:
určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek
zahrnut:
e) prodejem vstupenek
druh akce:
určení výše příspěvku na vstupenkách:

ANO

NE

f) dárcovskými textovými zprávami
g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou
osobou
*) nepovinný údaj

ANO
ANO

NE
NE

10. navrhuji zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od
ANO
přijetí oznámení
důvody hodné zvláštního zřetele pro dřívější zahájení (§ 4 odst. 2):

NE

11. den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování
podle § 24 odst. 2, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu
určitou po dobu delší než 1 rok:
12. den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné
vyúčtování podle § 24 odst. 2 není-li tento den totožný s dnem uvedeným
v bodě 11:

Připojené doklady (podle § 5):
1. usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne starší 60
dnů
2. vzor sběrací listiny koná-li se sbírka způsobem dle bodu 9. písm. b)
3. souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být
výtěžku sbírky použito v zahraničí
Poučení
Obec je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit krajskému úřadu každou
změnu údajů uvedených v tomto oznámení nebo v dokladech, které jsou k oznámení
připojeny.
Nebude-li oznámení obsahovat náležitosti stanovené § 5 odst. 1 až 4 zákona (vyjma
nepovinných údajů), krajský úřad vyzve obec v určené lhůtě, ne kratší než
5 pracovních dnů, aby náležitosti oznámení doplnila. Neodstraní-li obec nedostatky
ve lhůtě stanovené ve výzvě, příslušný krajský úřad ji písemně vyrozumí, že se
oznámením nebude zabývat.
Razítko:

*) nepovinný údaj

Datum:

Podpis:

