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Město Kojetín 
Městský úřad, finanční odbor 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ „Veřejné sbírky na úhradu 
ozdravných pobytů u moře pro Markétku Večerkovou“ za 
období 1.8.2014 až 30.9.2020 

Dle zákona o veřejných sbírkách je právnická osoba, která sbírku propagovala, povinna seznámit veřejnost 

s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím, a to do 1 měsíce po schválení závěrečného vyúčtování. 

 
Veřejná sbírka na úhradu ozdravných pobytů pro Markétku Večerkovou byla povolena Osvědčením 

KÚOLKR č.j. KÚOK/61818/2014/OE/400, KUOK 62510/2014, ze dne 30.6.2014, a to na základě žádosti 

Města Kojetína ze dne 25.6.2014, schválené Radou města Kojetína usnesením R2054/06-14.  Za účelem 

konání sbírky zřídilo Město Kojetín zvláštní humanitární účet č. 3642864349/0800, vedený u České 

spořitelny, a.s. a stanovilo Pravidla pro užití prostředků veřejné sbírky. Sbírka byla zahájena dne 1.8.2014.  

 

Za období konání sbírky, tj. od 1.8.2014 do 30.9.2020 bylo formou veřejné sbírky na úhradu ozdravných 

pobytů u moře pro Markétku Večerkovou, která trpí cystickou fibrózou, vybráno celkem 146.341,58 Kč 

formou příspěvků na účet sbírky.  Z peněžních prostředků veřejné sbírky byly propláceny ozdravné pobyty 

Markétce Večerkové. Peníze byly zasílány na účet Markétčiny maminky po předložení finančního 

vyúčtování jednotlivých pobytů a po ověření a odsouhlasení  správnosti vyúčtování pořadatelem sbírky. 

 

Finanční prostředky  sbírky byly použity takto: 

- 25.667,00 Kč - 1. ozdravný pobyt Chorvatsko – Drvenik 31.8.2014 až 15.9.2014 

- 27.946,52 Kč - 2. ozdravný pobyt Chorvatsko – Drvenik 21.6.2015 až 5.7.2015 

- 27.431,79 Kč - 3. ozdravný pobyt Chorvatsko – Drvenik 05.6.2016 až 9.7.2016 

- 23.088,00 Kč - 4. ozdravný pobyt Chorvatsko – Drvenik 28.8.2017 až 8.9.2017 

- 24.030,00 Kč - 5. ozdravný pobyt Chorvatsko – Drvenik 25.6.2018 až 4.7.2018 

- 18.123,27 Kč - 6. ozdravný pobyt Chorvatsko – Drvenik 18.8.2019 až 30.8.2019 

 

K 30.9.2020 byly finanční prostředky sbírky zcela vyčerpány a sbírka byla na základě rozhodnutí Rady 

města Kojetína usn. R938/09-20 ke dni 30.9.2020 ukončena.  Humanitární účet veřejné sbírky byl zrušen 

ke dni 1.10.2020. 

Průběžné vyúčtování veřejné sbírky probíhalo každoročně k 31.7., vyúčtování zpracovávala a nadřízenému 

orgánu předkládala vedoucí Finančního odboru MěÚ.  Kontrolu a dozor nad konáním sbírky prováděl dle 

§24 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ekonomický.   Veškeré 

kontroly proběhly bez závad, protokoly o provedených kontrolách a podrobné vyúčtování jsou založeny na 

Finančním odboru MěÚ Kojetín.  

 

V Kojetíně, 13.11.2020 

 

Zpracovala: Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín 
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