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Název materiálu:

Veřejná sbírka pod vánočním stromem

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. zřizuje dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2012",

2. vydává Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2012".

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.11.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 50. schůzi konané dne 17. 10. 2012 usnesením č. 1962/50/8/2012 podala návrh
Zastupitelstvu města Přerova zřídit dočasný peněžní fond s názvem "Vánoční sbírka 2012" 
a vydat Statut dočasného peněžního fondu "Vánoční sbírka 2012".

Odbor sociálních věcí a školství

organizačně a administrativně zajišťuje konání veřejné vánoční sbírky pro předem stanovený 
veřejně prospěšný účel. Doporučil Radě města Přerova schválit navržené usnesení.



Odbor ekonomiky

Zastupitelstvu obce je dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhrazeno zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce. Odbor 
ekonomiky doporučuje zřízení dočasného peněžního fondu s názvem "Vánoční sbírka 2012"  
a uzavření smlouvy o běžném účtu, na kterém budou vedeny prostředky sbírky, s Českou 
spořitelnou, a. s.

Důvodová zpráva:

Statutární město každoročně pořádá veřejnou sbírku pod vánočním stromem, jejímž účelem je dle 
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných 
sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), získávání a shromažďování dobrovolných 
peněžních příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně 
prospěšný účel, mimo jiné humanitární nebo charitativní.

Konat sbírku může za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba, obec nebo kraj. 
Konání veřejné sbírky je třeba písemně ohlásit krajskému úřadu tak, aby tento úřad oznámení o konání
sbírky obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky. Mezi potřebné náležitosti doložené k 
oznámení o konání veřejné sbírky patří i usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním 
sbírky ne starším než 60 dnů. Ve smyslu § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhoduje o pořádání veřejné sbírky Rada města Přerova. Při pořádání veřejné 
sbírky bude postupováno v souladu se zákonem. Organizování, provádění i vyúčtování bude zajišťovat 
Odbor sociálních věcí a školství.

Výtěžek veřejné vánoční sbírky doporučujeme určit pro organizaci Duševní zdraví, o. p. s. Tato 
nezisková organizace poskytuje sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním ve 
věkovém rozmezí 16 – 80 let, které podstoupily psychiatrickou léčbu nebo se podrobují ambulantní 
psychiatrické léčbě. Má registrovanou sociální službu dle § 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách s názvem „Sociální rehabilitace“. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností, které 
směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. Dbá o udržení a rozvoj schopností 
a dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, pomáhá v činnostech vedoucích k sociálnímu 
začleňování a v kontaktu se společenským prostředím. Činnost a aktivity Duševního zdraví, o.p.s. jsou 
výsledkem společných setkání uživatelů služby a pracovníků organizace. Výtěžek sbírky bude určen 
na nákup materiálu pro pracovní terapii, na sportovní a rehabilitační pomůcky.

Rada města Přerova navrhla Zastupitelstvu města Přerova na základě své působnosti k tomuto účelu 
zřídit dočasný peněžní fond s názvem „Vánoční sbírka 2012“. 

Dle § 23 odst.1) zákona je právnická osoba povinna pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, 
na který převede hrubý výtěžek sbírky, a vést o něm odděleně od svého ostatního majetku a závazků 
účetnictví podle zvláštního právního předpisu. Odbor ekonomiky oslovil v letošním roce v této
záležitosti pouze Českou spořitelnu, a. s., a to s ohledem na skutečnost, že v loňském roce to byla 
jediná banka, která na poptávku města ohledně zřízení bankovního účtu s názvem „Vánoční sbírka 
2011“ reagovala. Pro banky je zřízení účtu na dobu cca 3 měsíců nevýhodné neboť příjmem účtu je 
pouze výtěžek sbírky a s ohledem jeho použití (charitativní účely) je od bankovních ústavů očekáván 
individuální přístup, tzn. udělení výjimky na poplatky za zřízení a vedení účtu, vklad hotovosti a mincí 
na účet, zpracování účetní položky, zasílání výpisů apod. Česká spořitelna, a. s., nabídla vedení a 
správu účtu zcela zdarma.   
  

Přílohou materiálu odbor předkládá návrh Statutu dočasného peněžního fondu „Vánoční sbírka 2012“,  
který upravuje zásady hospodaření fondu.






