STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
8. schůze rady města dne: 07.04.2020
Bod pořadu jednání: 13/1
Vyhlášení veřejné sbírky
Stručný obsah: Navrhuje se vyhlásit veřejnou sbírku za účelem získání a shromáždění peněžních
prostředků pro nákup ochranných pomůcek proti koronaviru Covid – 19.

MML, Odbor právní a veřejných zakázek
Důvod předložení: na základě pokynu p. tajemníka
Zpracoval:

Krejsová Jana, JUDr. - vedoucí oddělení právního

Projednáno s:

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
Ing. Martinem Čechem, tajemníkem MML

Předkládá:

Audy Jan, Mgr. - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) v platném znění, za účelem získání a
shromáždění peněžních prostředků na zvláštním bankovním účtu pro nákup ochranných
pomůcek, dezinfekčních prostředků a dalšího vybavení proti koronaviru Covid – 19 (jako
důvod zvláštního zřetele hodný podle § 4 odst. 2 zákona), a to na dobu neurčitou
pověřuje
primátora Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc. jednat ve věci veřejné sbírky jménem
statutárního města Liberec
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem ekonomiky a odborem vnitřních věcí administraci této
veřejné sbírky
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 30.04.2020
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Důvodová zpráva
Na základě úkolu p. tajemníka předkládá odbor PR materiál o vyhlášení veřejné sbírky za aktuálně
trvajícího nouzového stavu.
Navrhuje se vyhlásit veřejnou sbírku za účelem získání a shromáždění peněžních prostředků pro nákup
ochranných pomůcek proti koronaviru Covid – 19.
Veřejnou sbírkou se podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách), v platném znění (dále jen zákon o veřejných sbírkách) rozumí získávání a
shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro
předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání,
tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
Konání sbírky je třeba oznámit krajskému úřadu. Jsou-li splněny náležitosti oznámení o konání sbírky a
neshledá-li krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě datum přijetí
jejího oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení.
Uvede-li právnická osoba v oznámení důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit sbírku
ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení, například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu,
živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby,
příslušný krajský úřad tyto důvody bez zbytečného odkladu přezkoumá, osvědčením právnické osobě
potvrdí datum přijetí jejího oznámení a stanoví den zahájení sbírky s přihlédnutím ke lhůtě navržené
právnickou osobou.
Tento postup je navržen i v tomto případě, aby mohla být sbírka zahájena co nejdříve.
Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze konat, platí, že sbírka je zahájena dnem
následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede v oznámení jako den zahájení
sbírky datum pozdější; dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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