KARLOVARSKÝ KRAJ

KRtt sKÍ ÚŘAD - oDBoR EKoNoMlcKÍ
robčanské
sdruženína záchranu
kostela sv.Anny v Sedleci
Otovická 59
360 10 Karlovy Vary - Sedlec
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Kontrola celkového ryúČtováníveřejné sbírky, konané od 20.9.2011 do 19.09.20t4 za
ÚČelem získánífinanČníchprostředků na ,,opravu kostela sv.Anny v Sedleci,,
Yážený pane Kůrko,
na základě Předaných materiálŮ byla ekonomickým odborem Krajského úřadu Karlovarského
kraje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. 1l7l200I Sb. o věrejných sbírkách provedena
kontrola celkového vyúčtovánívýše uvedené veřejné sbírky.
Na základě podkladů bylo zjištěno:
Celkový hrubý výtěžek sbírky včetně úrokůčiníod 24.10.2011 do 4.8.2014... 364.787,16
Kč

Celkempoplatkyod24.10.2011do4.8.2014..,....................................
Celkem k

proinvestování

364.476,$Ř

Hrubý vytěžekvčetně úrokůod 3.10.2013 do 4.8.2014
- ztoho: vklad na BU
pokladničky

-

-310"33Kč

I20.052,5I Kč
22.000,00Kě
98.039,00 Kč
13,51Kč

úroky,
Poplatky .....

Celkem (čistý výtěžek)
RekapituIace:
Zůstatekna BÚ

k30.9.2O13
Čistyvytezekke4.8.2o14..
Celkem...

104,33

Kč

119.948,18

Kč

244.528,65

Kč

119.948,18Kč
364.476,83Kč

VvužitívÝtěžku:
Fa Č. VF 2013 03 - za stavební opravy interiéru kostela sv Anny v
Sedleci. ...17L 350,00 Kč
Fa Č.3l20I3 - aPlikace přípravku Bochemit Plus stavební práce
.. .... 20.000,00 Kč
Fa Č.9l20I4 restaurování štukovévýzd,oby, nástěnných *i.u a výmalby
presbytáře kostela
17j 1)6 R? Kň
Celkem
364.476,83Kč
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KARLOVARSKY KRAJ
KRArSKÍ ÚŘAD
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ODBOR EKONOMICKÍ

Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje po provedení kontroly

správnosti celkového vyúčtovánípředmětné veřejné sbírky dle ustanovení § 24 odst. 3 zákona
o veřejných sbírkách potvrzuje, že veškerý výtěžek sbírky byl použit v souladu s oznámeným
účelem,že sbírka byla konána v souladu s příslušnýmiprávními předpisy, a že při kontrole
závéreěného vyúčtováníneshledal nedostatky bránící j eho schválení.
S ohledem na shora konstatované schvaluje ekonomický odbor Krajského úřadu
Karlovarského kraje závěrečné vyúčtovánívýše specifikované veřejné sbírky.
S

pozdravem

\
\
Ur--. d i, , ,
lng. Dagmar Divišová
)
vedoucí odboru ekonomického
l
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