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Protokol o schválení celkového ryúčtovánÍ veřeiné sbírky

Dopisy ze dnů l3.01. a 03.02'2014 bylo předložerro celkové vyúčtování veřejné sbírky konané

obecně prospěšnou společností Česká krajina, o.p.s. od 0l'0l.201l do 23'Il.2Ol3 za účelem

ochrana biologické ťozmanitosti' ochrana ohrožených druhů, obnova přirozených ekosystémů,

výkup pozemků pro vznik nestátních rezervací, biocenter a biokoridorů. Sbírka byla

osvědčena Krajským úřadem Středočeského kraje dne 06.12.2010 pod čj.
192314120210/KUSK.

Na základě předloženélro q.ričtování a přiložených dokladů bylo zjištěno a doloŽeno, že:

hrubý výěžek sbírky činil l0.l66'92 Kč'

uplatněné a dokladované náklady činily 508'32 Kč' tedy 5,00 % z hrubého

výěžku sbírky a byly použity na úhradu poplatků za vedení bankovního účtu

sbírky. Kopie bankovních výpisů jsou přiloženy k vyúčtování

čiý výěžek sbírky tedy činil 9.658'60 Kč'

finanční prostředky byly vybrány z dárcovských DMS v celkové výši 10.165'50

Kč a vloženy na zv1áštní bankovní '()čeÍ č. 2069491329/0800 zřízený pro účel

sbírky a vedený u České spořitelny, a's., pobočka (.utná Hora, Masarykova 645.

Z těchto prostředků bylo na úrocích připsáno l,42 Kč' Kopie výpisů zvláštního

bankovního účtu jsou doloženy k vyúčtovárrí.

čisý výěŽek sbírky byl vyuŽit tak, že obecně prospěšná společnost částečně

uhradila fakturu č. 103/2013 ze dne 23.12.2013 ve výši 9.062,00 Kč za skupinu

5 zubrů pro Českou republiku a částečně uhradila fakturu č 14020017 ze dne

30.01.2014 ve výši 596'60 Kč za osivo pro výsev května!ých |uk' Zbyta1ící
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částky faktur byly hrazeny zjiných zdrojů obecně prospěšné společnosti. Kopie

faktur a výpisů ze zvláštního účtu sbírky jsou doloženy k vyúčtování. Zvláštní

bankovní účet byl vynulovrín a zrušen.

Na základě předloŽených dokladů a předloženého vyúčtování Krajský úřad Středočeského

k.aje

celkové vyúčtování sb írky schvaluj e.

Proti tomuto protokolu lze podat písemné a odůvodněné námitky do l0-ti dnů od doručení,

a to odboru vnitřních věcí a krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Středočeského

kaje.

Ing. Jana Kovačová

vedoucí odboru

S výsledkem kontroly výčtování byl seznámen:
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