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KRAJSKÝ úŘno KRAJE vysočlrun

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jih|ava, Česká republika

Váš dopis značkylze dne

Nadační fond Št'astn á hvězda
Kosmákova 1134120
586 01 Jihlava

Číslo jednací

KUJ\1402212016
oE 3112014

vyřizuje/telefon
vostálová
564 602 231

v Jihlavě dne
16.2.2016

Schválen í prů běžného vyúčtován í veřej né sbírky

DoPisem bylo dne 10.2.2016 předloženo vsouladu s§ 24 odst.2 zákona č. 117t2oo1 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů Qál<on o veřejných sbírkách), ve znéní
PozdějŠÍch PředPisŮ, průi}ěžné vyúčtováni veřejné sbírky, konané, Náoačnim fondem str.t"J
hvězda, Kosmákova 1134t20,586 01 jihlava, tČ ozazqsóá za účelem podpory a pomoci dětem
s onkologickým,ne.bo hematologickým onemocněním, náctiletým a mladým áospetym po celéCR v PrŮběhu léčby, v době rekonvalescence a při násleOňem návratu do živoá, podpora
vzdě|ávání a rozvoje péČe o děti se zdravotním postižením, děti z dětských domovů, zlepšování
Životních Podmínek váŽné nemocných dětí a jejich rodin, Óociálně a zd'ravotně
handicaPovaných, rozvoj péČe o seniory, p_ořádánívzděiávacích, ku|turních a sportovních akcí a
podpora zdravotních zařízení v regionech ČR.

Oznámení o konání sbírky bylo přijato Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 28, 4. 2014,
Krajským úřadem Kraje Vysočina bylo vydáno osvědčenídne 30. 4.2ó14.
Kontrolou předloŽených dokladŮ bylo zjištěn o, že za období od 28. 5.2014 do 28. 11. 2015:

-hrubý výtěžek čini|: 945 053,19 Kč
-náklady činily: 0,- Kč
-čistý výtěžek: 945 053,19 Kč
-čerpání činilo: 937 222,37 Kč
Zůstatek k28, 11, 2015 činil 7 830,82 Kč

leřejná sbírka bYla konána shromaŽd'ováním finančních prostředků na zvláštní bankovní účet
cistý výtěžek veřejné sbírky byl použit ke stanovenému účelu veřejné sbírky.
Náklady spojené s konáním veřejné sbírky nebyly prozatím uplatňóvány.
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Ze strany NadaČního fondu Št'astná hvězda necylo shledáno porušení povinností stanovených
zákonem o veřejných sbírkách, Krajský úřac Kraje Vysočina průběžné vyúčtováni s t nvaluje.
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lng. Anna Krištofová
vedoucí ekonomického odboru

Číslo jednací: KUJ| 26gg4t2o14
Óíslo stránky


