Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Poskytnutí informací týkajících se vyúčtovaných veřejných sbírek za rok 2016.
Konkrétně:
a) Počet vyúčtovaných sbírek za rok 2016
b) Právní formy subjektů, které jednotlivé sbírky pořádaly
c) Kolik subjektů sbírky pořádalo
d) Účel jednotlivých sbírek
e) Čistý výtěžek jednotlivých sbírek
Poskytnuté informace:
ad a)
Za rok 2016 bylo schváleno vyúčtování u 27 veřejných sbírek na dobu neurčitou a
u 3 veřejných sbírek na dobu určitou. Ukončeno a celkově vyúčtováno bylo 14
veřejných sbírek.
ad b)
Právnické osoby pořádající veřejné sbírky mají formu spolku nebo obecně prospěšné
společnosti, dále pobočného spolku, evidované církevní právnické osoby, územního
samosprávného celku nebo svazku obcí, dále příspěvkové organizace, nadace nebo
ústavu.
ad c)
V roce 2016 pořádaly a vyúčtovaly sbírku na dobu určitou 3 subjekty, sbírku na dobu
neurčitou 25 subjektů a 14 subjektů sbírku ukončilo.
ad d)
Účel vyúčtovaných veřejných sbírek:
Sbírky na dobu neurčitou:
-

Arcibiskupství olomoucké - KÚOK/53207/2015/OE/400, účel - shromáždění
finančních prostředků pro konto lidí dobré vůle, z jehož výtěžku budou finanční
prostředky rozděleny mezi charitativní projekty.

-

Brontosaurus - KÚOK/98056/2012/OE/400, účel - finanční podpora rozvoje školy
ve vesnici Mulbekh, distrikt Kargil, state Jammu and Kashmir, India.
Předpokladem je, že většina darovaných finančních prostředků půjde na
zabezpečení výstavby nových školních prostor. Finanční prostředky mohou být
poskytnuty také na podporu a zajištění samostatnosti školy do budoucnosti (jako
je třeba podpora podnikatelských aktivit školy). Cíle organizace, filozofie podpory
školy a také na co byly a budou finanční prostředky využity najdete na webu
www.BrontosaurivHimalajich.cz.

-

Oblastní spolek ČČK Olomouc - KÚOK/77602/2012/OE/400, účel - Shromáždění
finančních prostředků na podporu programových činností ČČK zabezpečovaných
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OS ČČK Olomouc, především humanitárních aktivit, činností zaměřených na děti
a mládež a sociálně potřebné skupiny obyvatelstva v okrese Olomouc a na
provozování zdravotnického zařízení OS ČČK Olomouc.
-

DC 90 o. s. - KÚOK/74414/2012/OE/400 – účel - úhrada pobytu, volnočasových
aktivit a výuky postižených v denním stacionáři DC 90 v Olomouci – Topolanech a
na Husitské ulici v Olomouci.

-

Hospic na Sv. Kopečku - KÚOK/34227/2013/OE/400, účel - úhrada nákladů
Hospice na Svatém Kopečku (energie, vodné, stočné, likvidace odpadu, praní
prádla, úklidové a hygienické potřeby, opravy a revize zařízení, opravy budovy),
pořízení hmotného majetku.

-

Charita Prostějov - KÚOK/54070/2014/OE/400, účel - podpora sociálních projektů
Charity Prostějov – Chráněného bydlení Domov Daliborka a Charitního centra
Marta (příprava projektové dokumentace, výstavba chráněných bytů, výstavba a
vybavení pracovního a tréninkového centra).

-

Charita Olomouc - KÚOK/96916/2014/OE/400, účel - podpora osob
v nouzi, zajištění potravinové pomoci; další materiální přímé pomoci (léků, šacení,
vybavení domácnosti apod.); zajištění přímé finanční pomoci osobám v nouzi.
Dále na podporu služeb střediska Samaritán pro lidi bez domova Charity
Olomouc.

-

Charita Zábřeh - KÚOK/64329/2014/OE/400, účel - podpora služeb Charity
Zábřeh, nákup nových zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, přímá pomoc potřebným lidem v nouzi (lidem postiženým živelnou
nebo přírodní katastrofou, vážným nebo vzácným onemocněním).

-

Z. s. InternetPoradna.cz - KÚOK/14057/2014/OE/400, účel - podpora služeb
odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace poskytované organizací
InternetPoradna.cz. V rámci služby sociální poradenství pro osoby se zdravotním
postižením, seniory a osoby blízké poskytujeme uživatelů: řešení potíží s dluhy
(exekuce, oddlužení, apod.), včetně prevence zadluženosti, pomoc při řešení
potíží s důchody, s příspěvky a sociálními dávkami, zprostředkování právního a
psychologického poradenství, jednání s úřady, soudy. Ve službě sociální
rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením mohou uživatelé využít
individuální konzultace se sociálním pracovníkem, psychologem, pomoc
v oblastech sociálních vztahů, trávení volného času, bydlení, zaměstnání,
vzdělávání, rozvoj znalostí, dovedností za účelem nalezení zaměstnání.

-

Klub dvojčat a vícerčat - KÚOK/81011/2014/OE/400, účel - zajištění základních a
fakultativních aktivit Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty (Klub dvojčat a
vícerčat Morava, z.s.) - poradenství, pomoc a podpora pro dvojčata, vícerčata a
jejich rodiny, pravidelná setkávání rodin s dvojčaty a vícerčaty (Klub dvojčat, Klub
dvojčat bez dvojčat), nákup pomůcek a vybavení, asistenční služby, podpora
slaďování, webové stránky (www.dvojcata.net, www.twinfriendly.net), vzdělávání.

-

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA KÚOK/49393/2014/OE/400, účel - podpora sociálních služeb a činnnosti NNO,
uživatelů – to je dětí, mládeže a dospělých osob s kombinovanými vadami a
těžkým zdravotním postižením, provozu a činnosti Centra denních služeb, pořízení
potřebných kompenzačních pomůcek, materiálu pro terapeutické činnosti,
zabezpečení odpovídající kvality provozu zařízení a podobně.
2

-

M ě s t o K o j e t í n , KÚOK/61818/2014/OE/400, účl - úhrada ozdravných pobytů
u moře pro Markétu Večerkovou.

-

Nadace profesora Vejdovského - KÚOK/105077/2014/OE/400, účel - pořízení
kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké, popř. pro osoby
s kombinovaným postižením,na podporu služeb zajišťující zvyšování životní
úrofně osobám se zrakovým či kombinovaným postižením, na podporu vzdělávání
osob se zrakovým postižením, popř. kombinovaným postižením: rekvalifikace,
které nemohou být financovány Úřadem práce a další vzdělávání za účelem
zvýšení kvalifikace a uplatnitelnosti osob se zrakovým či kombinovaným
postižením na trhu práce,na vzdělávání pedagogů pracujících s osobami se
zrakovým či kombinovaným postižením,na přístroje pro včasnou diagnostiku
závažných očních chorob a na jejich léčbu, na inovace softwaru, pomůcek,
přístupů a postupů při vzdělávání osob se zrakovým či kombinovaným postižením
nebo při zvyšování jejich životní úrovně, na podporu socioterapeutických a
volnočasových aktivit pro osoby se zrakovým či kombinovaným postižením.

-

Okrašlovací spolek města Prostějova - KÚOK/27246/2015/OE/400, účel - pro
Zdeňku Kotyzovou, nar. 30. 12. 1993, Přikrylovo nám. 244/2, Prostějov, na
úhradu rehabilitačních, lázeňských a ambulantních pobytů, včetně úhrady pobytů
jejího doprovodu, úhrady pohonných hmot spojených se zajišťováním pobytů,
úhrady zdravotních a jiných poplatků za pobyty, pořízení rehabilitačních přístrojů a
pomůcek (např. motoped, chodící pás, rehabilitační lehátko, rehabilitační křeslo,
rehabilitační, zdravotní a jiné pomůcky související s její terapií, zlepšením jejího
zdravotního stavu, případně zkvalitněním a ulehčením života s handicapem a
dále specifické léčebné výlohy (např. fyzioterapie, egoterapie, tělocvik, masáže,
vodoléčba, plavání, léčiva).

-

Okrašlovací spolek města Prostějova - KÚOK/93008/2015/OE/400, účel shromáždění finančních prostředků pro Davida Vítka, nar. 22. 3. 2014, bydliště
Ptení 168, na úhradu rehabilitačních, lázeňských a ambulantních pobytů včetně
úhrady pobytů jeho doprovodu, úhrady pohonných hmot spojených se
zajišťováním léčby, úhrady zdravotních a jiných poplatků za pobyty. Pořízení
rehabilitačních pomůcek souvisejích s jeho terapií, zlepšením a zkvalitněním jeho
zdravotního stavu a dále specifické léčebné výlohy (např. tělocvik, masáže,
vodoléčba, plavání, léčiva, speciální výživa).

-

O. s. Pro dotyk - KÚOK/62526/2014/OE/400, účel - hiporehabilitace pro
hendikepované děti - veřejná sbírka pořádaná o. s. Pro dotyk se bude konat za
účelem získání finančních prostředků na úhradu hiporehabilitačních jednotek pro
hendikepované děti. O. s. Pro dotyk vždy jeden den v týdnu poskytuje
hiporehabilitaci 7 dětským klientům. Jedna hiporehabilitační jednotka stojí 1.300,Kč a není v možnostech rodičů hendikepovaných dětí tuto účinnou terapii hradit
z vlastních prostředků. Proto se naše sdružení rozhodlo pomoci rodinám svých
dětských klientů tyto prostředky získat.

-

Občanské sdružení RADOST HRANICKÝCH DĚTÍ - KÚOK/97414/2012/OE/400,
účel - shromáždění finančních prostředků na vzdělávací, kulturní nebo sportovní
aktivity pro děti z Dětského domova a školní jídelny, Purgešova 847, Hranice.

-

Občanské sdružení Ryzáček - KÚOK/104430/2013/OE/400, účel - shromáždění
finančních prostředků na činnost občanského sdružení Ryzáček.
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-

Ř F T r o u b k y - KÚOK61390/2015/OE/400, účel - oprava kostela svaté Markéty
v Troubkách.

-

S d r u ž e n í D , z . ú . - KÚOK/48611/2013/OE/400, účel - realizace preventivních
prožitkových programů rizikového chování žáků a studentů na školách
v Olomouckém kraji a Dramacentru Olomouc (třída 17. listopadu 43, 772 00
Olomouc).

-

S Š , Z Š a M Š J I S T O T A , o . p . s . - KÚOK/97512/2014/OE/400, účel činnost, provoz, rehabilitační pomůcky, renovaci a údržbu Střední školy, základní
školy a mateřské školy JISTOTA, o. p. s. pro těžce handicapované děti.

-

Sdružení ŠANCE o.p.s. - KÚOK/96388/2012/OE/400, účel - rekondiční pobyty,
které pomáhají integrovat se těžce nemocným dětem do života. Dále na aktivity,
které naplní volný čas hospitalizovaných dětí a podpoří jejich psychickou a
duševní relaxaci.

-

Sdružení ŠANCE o.p.s. - KÚOK/99794/2014/OE/400, účel - humanizace léčby
hematologicky a onkologicky nemocných dětí.

-

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc - KÚOK/70255/2013/OE/400, účel - služby a
pomoc zdravotně postiženým občanům České republiky a veřejné prezentace
problematiky života s postižením.

-

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - KÚOK/37437/2012/OE/400, účel - pořádání
specializovaných vzdělávacích kurzů pro nevidomé a těžce zrakově postižené
osoby;nákup elektronických kompenzačních pomůcek pro půjčovnu provozovanou
TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., pro výuku a pracovní uplatnění nevidomých a
těžce
zrakově
postižených
osob;organizování
socioterapeutických
a
volnočasových aktivit, zejména pohybových a sportovních, pro nevidomé a těžce
zrakově postižené osoby; na podporu zaměstnávání osob se zrakovým, popř.
jiným zdravotním postižením, v sociální firmě Ergones, zřízené a provozované
TyfloCentrem Olomouc, o.p.s.

-

Obecně prospěšná společnost pro památkovou ochranu Klášterního Hradiska KÚOK/78354/2014/OE/400, účel - památková obnova NKP Klášterní Hradisko,

-

Z Š a M Š J . A . K o m e n s k é h o - KÚOK/87543/2014/OE/400, účel - renovace a
rozšíření naučné stezky při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole,
Přerov – Předmostí, Hranická 14.

Sbírky na dobu určitou:
- D u š e v n í z d r a v í , o . p . s . - KÚOK/94787/2014/OE/400, účel - zajištění
základních a fakultativních aktivit Duševního zdraví, o. p. s. (rekondiční pobyt pro
uživatele služby, materiál na aktivizační činnost, vzdělávací aktivity, kulturní a
sportovní akce, cestovné na akce).
- JITRO Olomouc, o.p.s. - KÚOK/27587/2015/OE/400, účel - zajištění dopravy
klentů JITRA Olomouc, o.p.s. do denního stacionáře, na rekondiční pobyt a
kulturně společenské a sportovní akce.
- Obec Milotice nad Bečvou - KÚOK/38095/2016/OK/400, účel - pomoc obyvatelům
domu č. p. 63 v obci Milotice nad Bečvou, postiženého dne 10. 4. 2016 požárem.
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Ukončené sbírky:
-

Azyl Gaia, Lužná 19, Hanušovice – KÚOK/63833/2013/OE/400, účel shromáždění finančních prostředků na provoz azylu, pro zachráněná zvířátka.

-

Hanácký jezdecký klub Litovel o.s., Rozvadovice 30, 784 01 Litovel KÚOK/94063/2014/OE/400, účel - shromáždění finančních prostředků na
demontáž, přemístění, opravy a nátěry konstrukce shořelé hlay pro umístění
krmiva, její znovu postavení a pokrytí. Na nákup krmiva, steliva a osiva pro koně.

-

Charita Olomouc, Wurmova 5, 771 11 Olomouc – KÚOK/18138/2016/OE/400,
účel - Na podporu služeb střediska sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem
Charity Olomouc, včetně paliativní péče. Na pomoc seniorům a dospělým
osobám, které vzhledem ke své nemoci a tělesnému postižení potřebují pomoc
jiné osoby.

-

Mikroregion KOSÍŘSKO, Těšetice č. p. 75, 783 46 - KÚOK/28452/2013/OE/400,
účel - shromáždění finančních prostředků na výstavbu rozhledny: Rozhledna
Velký Kosíř.

-

Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov - KÚOK/95028/2015/OE/400,
účel - veřejná sbírka bude prováděna na území statutárního města Přerova ve
prospěch subjektu Oblastní charita Přerov, IČ 45180270, se sídlem 9. května
1925/82, 750 02 Přerov, a to formou jedné pokladničky umístěné pod vánočním
stromem na náměstí T. G. Masaryka. Čistý výtěžek sbírky bude určen
na propagaci nové služby – domácí hospicové péče a na pořízení infuzní pumpy.

-

Městys
Nezamyslice,
Tjabinova
111,
798
26
Nezamyslice
KÚOK69610/2016/OK/400, účel - pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Nezamyslice.“

-

Obec Mírov, Mírov 24, 789 01 - KÚOK/100076/2013/OE/400, účel - veřejná sbírka
je určena pro pana Radka Ochranu, nar. 8. 3. 1968, bytem Mírov 116, na úhradu
rehabilitačních, lázeňských a ambulantních pobytů včetně úhrady pobytů jeho
doprovodu, úhrady pohonných hmot spojených se zajišťováním pobytů, úhrady
zdravotních a jiných poplatků za pobyty, pořízení rehabilitačních přístrojů a
pomůcek (např. motomed, chodící pás, rehabilitační lehátko, rehabilitační křeslo,
rehabilitační, zdravotní a jiné pomůcky související s jeho terapií, zlepšením jeho
zdravotního stavu případně zkvalitněním a ulehčením života s handicapem) a
dále specifické léčebné výlohy (např. fyzioterapie, ergoterapie, tělocvik, masáže,
vodoléčba, plavání, logopedie, léčiva).

-

Spolek přátel Muzea umění Olomouc, Denisova 47, 771 11 Olomouc KÚOK/53207/2015/OE/400, účel - shromáždění finančních prostředků na
doplnění sbírky děl V. Vasarelyho.

-

Obec Hlásnice, Hlásnice 28, 785 01 Šternberk - KÚOK/53178/2016/OK/400, účel
- shromáždění finančních prostředků na úhradu výloh spojených s léčbou čtyřleté
Elenky Štefkové z Hlásnice, s diagnózou Diabetes mellitus 1. Typu.

-

Obec Skalička, Skalička 109, 753 52 - KÚOK/66322/2015/OE/400, účel shromaždění finančních prostředků na pomoc obyvatelům domu č. p. 162 v obci
Skalička, postiženého dne 11. 7. 2015 požárem.

-

Pamatováček,
o.p.s.,
Karafiátová
525/5,
779
00
Olomouc
KÚOK/17454/2016/OE/400, účel - zakoupení a instalace markýzy na verandu,
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zakoupení zahradního nábytku pro senior na verandu denního stacionáře
Pamatováčku, o.p.s.
-

Tělocvičná jednota Sokol Kokory, Kokory č. 205 - KÚOK/64882/2015/OE/400,
účel - splátka návratné finanční výpomoci Obci Kokory, návratná finanční
výpomoc byla použita na akci Energetické úspory TJ Sokol Kokory - zateplení
budovy čp. 205, v k. ú. Kokory.

-

Unie pro řeku Moravu, Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky KÚOK/40370/2012/OE/2012, účel - shromáždění finančních prostředků za
účelem přípravy, prosazování a realizace záměrů na zpřírodnění vodních toků,
jež povedou k dosažení jejich dobrého ekologického stavu či zvýšení míry
protipovodňové ochrany sídel s názvem „Řeky pro život“.

-

Obec Ústín, Ústín 9, 783 46 Těšetice - KÚOK/40181/2013/OE/400, účel shromáždění finanční prostředků na opravu hasičské stříkačky z roku 1893.

ad e)
Čistý výtěžek jednotlivých vyúčtovaných veřejných sbírek:
Arcibiskupství olomoucké

300 532,50 Kč

Základní článek Hnutí Brontosaurus

786 591,00 Kč

Oblastní spolek ČČK Olomouc
DC 90 o. s.
Hospic na Sv. Kopečku

6 210,00 Kč
959 937,00 Kč
1 109 004,00 Kč

Charita Prostějov

13 259,00 Kč

Charita Olomouc

53 798,00 Kč

Charita Zábřeh

28 037,03 Kč

z. s. InternetPoradna.cz

13 239,50 Kč

Klub dvojčat a vícerčat
Občanské sdružení na pomoc zdr. postiženým LIPKA

495,12 Kč
0,00 Kč

Město Kojetín

7 326,00 Kč

Nadace prof. Vejdovského

4 982,60 Kč

Okrašlovací spolek města Prostějova

28 946,00 Kč

Okrašlovací spolek Města Prostějova

110 498,21 Kč

o. s. Pro dotyk
Občanské sdružení RADOST HRANICKÝCH DĚTÍ
Občanské sdružení Ryzáček
ŘF Troubky

14 251,00 Kč
2 529,13 Kč
0,00 Kč
439 187,37 Kč

Sdružení D, z. ú.

76 774,00 Kč

SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o. p. s.

19 830,00 Kč

Sdružení ŠANCE o. p. s.

1 321 462,00 Kč
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Sdružení ŠANCE o. p. s.

886 363,93 Kč

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

181 184,75 Kč

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
o. p. s. pro památkovou ochranu Klášterního Hradiska
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského
Hanácký jezdecký klub Litovel o. s.
Charita Olomouc
Mikroregion KOSÍŘSKO Těšetice

3 096,50 Kč
733,00 Kč
9 286,00 Kč
600,00 Kč
24 042,00 Kč
1 031 218,00 Kč

Duševní zdraví, o. p. s.

17 392,00 Kč

JITRO Olomouc, o. p. s.

46 591,00 Kč

Obec Milotice nad Bečvou

171 905,00 Kč

Azyl Gaia,Hanušovice

56 664,00 Kč

Statutární město Přerov

12 234,00 Kč

Městys Nezamyslice

32 082,00 Kč

Obec Mírov

336 512,00 Kč

Spolek přátel Muzea umění Olomouc

58 278,00 Kč

Obec Hlásnice

12 424,00 Kč

Obec Skalička

351 149,00 Kč

Pamatováček , o.p.s., Olomouc
Tělocvičná jednota Sokol Kokory
Unie pro řeku Moravu, Hrubá Voda
Obec Ústín

24 086,00 Kč
127 169,80 Kč
0,00 Kč
79 078,00 Kč

Informace zpracoval:
Mgr. Jana Mandlová, oddělení kontrol příspěvkových organizací a daňového řízení
8. 6. 2017
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