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Ze dne:
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

spolek FREE WILL
Pavel Badač
Oprávněná osoba
Tichá 349
742 74 Tichá

Schválení průběžného vyúčtování veřejné sbírky
Vážený pane Badači,
vyúčtováním doručeným 10. 10. 2017 a doplněním doručeným dne 20. 10. 2017 bylo předloženo v souladu
s § 24 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon
o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), průběžné
vyúčtování veřejné sbírky, konané právnickou osobou spolek FREE WILL za účelem „podpory znevýhodněných
skupin občanů České republiky, konkrétně lidí se zdravotním postižením, lidí s těžkým onemocněním, lidí
sociálně slabých (s měsíčním příjmem menším než činí 40 % hrubé mzdy), dětí z dětských domovů (po dobu
studia max. do 26 let věku), senioři (dosažený věk 65 a více). Podpora pro takto znevýhodněné osoby bude
realizována prostřednictvím projektů spolku FREE WILL“, za první období konání veřejné sbírky, tj.
od 15. 5. 2016 do 15. 7. 2017.
Oznámení o konání sbírky bylo přijato Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 7. 4. 2016. Sbírka byla
konána na základě osvědčení ze dne 27. 4. 2016.
Kontrolou předložených dokladů:
-

-

kopií výpisů ze zvláštního bankovního účtu veřejné sbírky vedeného u Fio banky, a. s., Praha, č. ú.
2700957427/2010 za období od 7. 3. 2016 do 31. 7. 2017
kopií Protokolu o zapečetění 1 ks pokladničky ze dne 22. 7. 2016 a 23. 3. 2017 Obecním úřadem
Tichá
kopií Protokolu o otevření pokladniček ze dne 23. 3. 2017, na částku 4.852,00 Kč
kopie Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s NADACÍ AGEL, Praha, ze dne 18. 11. 2016,
na částku 20.000,00 Kč (na pořízení MOTOMEDU)
kopie Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s NADACÍ ČEZ, ze dne 9. 5. 2017, na částku
30.000,00 Kč
kopie faktury č. 17267 firmy REPORECH spol. s r.o., Jablůnka, ze dne 29. 6. 2017, na částku
54.600,00 Kč, za nákup MOTOMEDu
kopií darovacích smluv s jednotlivými znevýhodněnými osobami, kterým byl poskytnut příspěvek
na základní životní potřeby, léky a další potřeby v souladu s programem právnické osoby spolek
FREE WILL
kopií dalších dokladů (darovacích smluv, dodacích listů, smluv o pronájmu MOTOMEDu, apod.),
kterými byly čerpány finanční prostředky získané veřejné sbírkou
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bylo zjištěno, že za první období konání veřejné sbírky:
-počáteční zůstatek činil:
-hrubý výtěžek činil:
-náklady činily:
-čistý výtěžek činil:
-čerpání činilo:
-zůstatek k 31. 7. 2017 činil:

100,00 Kč
64.692,00 Kč
0,00 Kč
64.692,00 Kč
62.625,00 Kč
2.167,00 Kč.

Veřejná sbírka byla konána získáváním finančních prostředků na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky
vedený u Fio banky, a. s., Praha a pokladničkami.
Náklady spojené s konáním sbírky nebyly uplatněny.
Čistý výtěžek sbírky byl použit v souladu s účelem, pro který byla veřejná sbírka konána.
Poněvadž čistý výtěžek sbírky byl v plném rozsahu použit pro účel v souladu s oznámením o konání sbírky
ze dne 7. 4. 2016 a ze strany právnické osoby spolek FREE WILL nebylo shledáno porušení povinností
stanovených zákonem o veřejných sbírkách, Krajský úřad Moravskoslezského kraje průběžné vyúčtování
veřejné sbírky s c h v a l u j e .
S pozdravem

Ing. Lenka Barfusová
referent pro správní činnosti
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