KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 82200/2013, OE 78/2013

Rozhodnutí
Účastníci řízení: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Výrok
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický, jako věcně a místně příslušný správní orgán,
v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), rozhodl o
možnosti konat sbírku prodejem domácích pečených výrobků a nápojů formou kavárny tj.
jiným způsobem než uvedeným v odst. 1 zákona o veřejných sbírkách

Odůvodnění
Dne 29. 11 2013 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina Oznámení o konání veřejné sbírky od
Města Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 00289931 dle § 4
odst. 1 zákona o veřejných sbírkách.
Účel sbírky je: pomoc nemocnému Lukášovi Škodovi z Lukova, který trpí těžkou formou
mentální retardace.
Veřejná sbírka je oznámena na období od 19. 12. 2013 do 22. 12. 2013 na dobu určitou
Místem konání sbírky je město Moravské Budějovice
Způsob konání sbírky: prodej domácích pečených výrobků a nápojů formou kavárny

V oznámení o konání veřejné sbírky požádalo Město Moravské Budějovice o konání veřejné
sbírky prodejem domácích pečených výrobků a nápojů (medovník, muffiny, horká čokoláda,
káva, punč apod.), což je jiný způsob konání veřejné sbírky, než je uveden v odst. 1 zákona o
veřejných sbírkách. Krajský úřad Kraje Vysočina nemá pro navrhovaný způsob konání
z hlediska transparentnosti a získávání příspěvků do sbírky a z hlediska využití námitek.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání
k Ministerstvu vnitra prostřednictvím Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru ekonomickém.
Odvolání je třeba podat ve dvou stejnopisech. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

V Jihlavě dne: 4. 12. 2013

Marie Vostálová
úředník odboru ekonomického

Rozdělovník: Město Moravské Budějovice
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