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kontlole celkového }TúČtováníveřejDé §bířky

kontrolní orqán:
Kíajslcý úřad středočeského kaje, odbor legislativně prá\,ní a kajský ži\Ťlostenský úřad

E3!949§_!9_!s4!9!9:
§ 1 Zákona č. 25512012 sb., o kontrole (koníolrtí řlíd), ve mění pozdějších předpisů, § 24
zil<ona č. 11712001 Sb., o veřejných sbirkách a o zíněně něIderých zákonů, ve zněni
pozdějších předpisů

š9str9r9rc4__9§9E obec chyňava, IČ: 00233358, se sídlem Velkí sllana 39,267

01

chyriava

M]EglEi!§iíi Jiřina Nemravová, odboná
p4]!g!LB9!!4!yi

1

Ťef. odděleni správnich agend

2.02.2019

špúrs!gr4!!9_sB!úod

01.09.20l7 do 30.09.2018

!@ětts94I9!:
Kontrola předloženého vyúětováni veřejné sbírky konané kontrolovanou osobou za účelem
,,obnoya ?onice na kostele sý. Prokopa ý Chyňayě yčetně pořízení nových zyonů". sblíka
byla koruina od 01.09.2017 do 30.09.2018 na Zálladě osvědčení o &tu přijetí omámení o

konání veřejné sbirlry vydaného Krajským uřadem sředočeského kaje pod čj,:
101585/20|7,{<USK Ze dne 15.08,20t7 sp. m. sz_10146Il2017A(UsK shromaždbÝiním
příspěvků na zvláštním baíikovnímúčtua s|ožením hotovosti do pokladny zňzené přávnickou
osobou,

sírar'a2 /

Kontrolní úkoD. iímžbvls kontrola zaháien.

a d€D.

3

kdv bvl DŤovéd€n:

Kontíola byla zaháj€na dne 11.02.2019 doručenim ozílámeni o Fovedení kontroly čj,|
020259l20I9/KusK ze dne 04.02.20 19 konholované osobě.
kontřola wcház€la

z těchto Dodkládů:

Kontrolovanou osobou byly dne 20.12.2018 předloženy a ínísledně dne 29.01.2019 doplnény
tyto doklady o hrubém výtěžku a o nr&ladech spojených s konáním veřEné sbírlfy:

-

v}účtováníveřejné sbírlcj - tabulka,

výpisy ze zvláštnlho bantovního účtuč. 1 15-5090560257/0l00 vedeného u Komerční

barlT, a.s.. pobočka Bercun, od 8/2017 do 0l/20l9,
seznam dárcŮ, kteři pfispěli na zvon,

PředáNací pfotokol
věže kost€Ia

-

zf

dne 02.01.2019

-

žhotoveni a instalape bronzového zvonu do

svaLého Prokopa v ch) ňavě.

faktura č.201834 ze dne 15.12.2018 ve

Ýši 57.112 Kč za

houpaci sadu

č. Il20\9 zF dne 02.01.2019 ýe výši 260,997 Kě z^ nový bronzo\.ý
příslušenstvímvčemě dopíaw, montže a kontrolní prcvomí levize po

s příslušenstvím a

zvon tónu d2 s
montáži,

kontřolní ziištění|
osobou oprávnénou jednal
václav kšíí.

!e věci

sbiťky jménem kontlolované právnické osoby b}l

Kontrolní orgin při kontrole celkového vyúčtováníveiejné sbirky zjiSiil. že:

§l€dovanó

období

Kč

Plíjmy sfuomaždbváním příspěvků na zvláštní bankovni účet 310,755
Hrubý \.ýtěžek sbířky

Náklady spojené s konánim sbirry

310.755
0

Čistý \"itěžek sbírky

3l0.?55

použito na účelsbíťkv

3]0,755

Zů§tat€k čistého\"ítěžku sbírkv

0

Čisty oyezek sbírky v celkové hodnotě 260.99't Kě byl použt na úhndu faLaury za no\i
b.onzový zvon s přislušenstvím a částečně byla ulťazena faktura ýe wši 49.158 Kč za
houpací sadu s příslušenstvíín.Zb},tek faktw byl hrazen zjiných zdrojů konholované osoby.
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Na Základě předloženého v}účtováníkontrolujicí konstatoval. ž€ výtěžek v€řejné sbiíky
konané za účelem,,rároya ?onice na kostele sl. PrDk,.)pa f Cbňdyě ielné pořízení na,yL,h
zrorli " byl beze zbytku využii,

po§ledni kontrolni úkonI

Posled í kontrolní úkon byl proveden dne l2,02,20l9 Založenímpředložených podkladů,

Kontrolu Dřov€dla:
Jiřina Nerffavová, odbomá Ťef. odd. sprá\,nich agend

padPis

Poučeni:
Kontrolovaná osoba můžepodat námitky proli konlrolninru zjištěni uledenému V píotokollt
o kontíole konlroInimu oryánu ve Ihůič15 dnů ode dnc doručeni prorokolu o kontrolc,
Námitk} se podáVaji písemně. musi z nich být zřejnré. proti jakému kontrolnímu Zjištění
smčřují,a nusi obsahovat odůvodnění nesouhlasu s limto konkétním zjištěním,

Protokol byl vyhotoYen ve 2 výfi§cich dn€ 12.02.20l9

č. l
Výtisk č. 2
Výtisk

:

pro obec Ch)ňava
pro Krajský irřad Středočeského kraje.
odbor ]eglslativně právní a kajský živnosienský úřad

