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Název materiálu:

Veřejná sbírka – povodně Děčínsko 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1) zřizuje dočasný peněžní fond s názvem „Povodně-Děčínsko 2013“,

2) vydává Statut dočasného peněžního fondu „Povodně-Děčínsko 2013“.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.06.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

na své 67. schůzi konané dne 12.06.2013 souhlasila s konáním veřejné sbírky ve prospěch 
obcí postižených povodní v červnu 2013 v oblasti Děčínska na částečnou úhradu 
povodňových škod, a to formou zřízení běžného účtu u vybraného peněžního ústavu 
v termínu do 30.09.2013 s tím, že o rozdělení čistého výtěžku sbírky budou následně 
rozhodovat orgány města dle výše zjištěných škod.  Současně podala Zastupitelstvu města 
Přerova návrh schválit výše uvedené usnesení. 

Stanovisko odboru 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 "Povodně-Děčínsko 
2013". 



Důvodová zpráva:

Většinu území Čech zasáhla povodňová vlna způsobená vytrvalými a vydatnými dešti. Mnoho obcí 
a měst se ocitlo v nezáviděníhodné situaci. Mezi zaplavenou oblast patří i Děčínsko, které se muselo 
s ničivými následky povodní vypořádat již poněkolikáté. Na základě dohody mezi městem Přerov 
a Přerovským deníkem zastoupeným šéfredaktorem Davidem Kleinem bylo dohodnuto, že statutární 
město Přerov zajistí veškeré administrativní kroky spojené s konáním veřejné sbírky a Přerovský 
deník zajistí propagaci v tisku. Součástí propagace bude i výzva k materiální pomoci pro tuto oblast 
(např. hygienické potřeby, vysoušeče).

Rada města Přerova na své 67. schůzi konané dne 12.06.2013 souhlasila s konáním veřejné sbírky 
ve prospěch obcí postižených povodní v červnu 2013 v oblasti Děčínska, a to formou zřízení běžného 
účtu u vybraného peněžního ústavu v termínu do 30.09.2013. Získané finanční prostředky jsou určeny 
na částečnou úhradu povodňových škod. O rozdělení čistého výtěžku sbírky budou následně 
rozhodovat orgány města dle výše zjištěných škod. 

Režim veřejných sbírek upravuje zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 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. Uvede-li právnická osoba v oznámení důvody 
hodné zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od zahájení 
oznámení, např. zmírnění následků živelní pohromy, příslušný krajský úřad tyto důvody bez 
zbytečného odkladu přezkoumá a stanoví den zahájení sbírky svým rozhodnutím. Organizování, 
provádění i vyúčtování veřejné sbírky bude zajišťovat Odbor sociálních věcí a školství. 

Dle § 23 odst. 1) zákona je právnická osoba povinna pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet 
a vést o něm odděleně od svého ostatního majetku a závazků účetnictví podle zvláštního právního 
předpisu. Se žádostí o zřízení běžného účtu oslovil, po projednání této záležitosti radou města, odbor 
ekonomiky Českou spořitelnu, a. s., Československou obchodní banku, a. s. a Komerční banku, a. s. 
V termínu předložila nabídku Česká spořitelna, a. s. a Československá obchodní banka, a. s. Vedení 
účtu zcela bez poplatků za podmínek požadovaných městem nabídla Česká spořitelna, a. s., z tohoto 
důvodu bude účet sbírky zřízen u této banky.  

Přílohu materiálu tvoří Statut dočasného peněžního fondu "Povodně - Děčínsko 2013", který upravuje 
zásady hospodaření fondu.


