
STATUTÁRNÍ MĚSTO  PŘEROV                                         

Statut dočasného peněžního fondu
„Vánoční sbírka 2012“

Zastupitelstvo města Přerova vydává v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tento 
Statut dočasného peněžního fondu „Vánoční sbírka 2012“.

Článek 1
Základní ustanovení

1) Zastupitelstvo města zřídilo dne ………… dočasný peněžní fond „Vánoční sbírka 2012“ 
(dále jen fond).

2) Fond je zřízen za účelem konání veřejné sbírky ve prospěch subjektu Duševní zdraví, 
o.p.s., IČ 27836886, se sídlem nám. Přerovského povstání 1, Přerov a to formou 
pokladničky umístěné pod vánočním stromem na území města Přerova v termínu od 02. 
12. 2012 do 04. 01. 2013. Její čistý výtěžek bude poskytnut formou příspěvku a použije se
na nákup materiálu pro pracovní terapii, na sportovní a rehabilitační pomůcky.

3) Fond je veden na samostatném účtu u České spořitelny a.s.

Článek 2
Příjmy fondu

1) Příjmem fondu jsou zejména:   
a) výtěžek sbírky,
b) dotace města v případě, že částka nákladů spojená s konáním sbírky převýší 5 % 

z hrubého výtěžku sbírky,  
c) příjmy z úroků.

Článek 3
Výdaje fondu

1) Výdaji fondu jsou: 
a) příspěvek subjektu Duševní zdraví, o.p.s. Přerov,
b) náklady spojené s vedením účtu fondu a další poplatky. 

Článek 4
Správa fondu

1) Správu fondu provádí Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova (dále jen 
správce fondu).

2) Účetnictví fondu vede Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova.



Článek 5
Závěrečná ustanovení

1) Prostředky fondu musí být použity v souladu se statutem fondu.

2)  Zůstatek fondu se na konci účetního období převádí do dalšího kalendářního roku.

3) Zastupitelstvo města Přerova vydalo tento statut na svém 14. zasedání konaném dne 05. 
11. 2012 usnesením č. …………...

4) Statut nabývá účinnosti dne ………….

  

           Ing. Jiří Lajtoch                                                                            Mgr. Dušan Hluzín
            primátor města                                                                            náměstek primátora

Za správnost : Odbor sociálních věcí a školství




