KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 80996/2010, OE 53/2010

Rozhodnutí
Účastníci řízení: Akwaaba, Na Chmelnici 1597, 583 01 Chotěboř

Výrok
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický, jako věcně a místně příslušný správní orgán,
v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (dále jen „zákon o
veřejných sbírkách“), rozhodl ve věci vyhlášení veřejné sbírky Občanským sdružením Akwaaba

8. 11. 2010
Odůvodnění

Oznamovatel veřejné sbírky Občanské sdružení Akwaaba, Na Chmelnici 1597, 583 01
Chotěboř, IČO 22868704, splnilo pro vydání rozhodnutí podmínky dle zákona o veřejných
sbírkách.
Účel sbírky je: podpora sirotčince v Bawjiase v Ghaně, konkrétně výstavba nové budovy
sirotčince a jeho vybavení, provozní výdaje, popřípadě mzdy zaměstnanců, plánovaná výstavba
nové školy a její provoz, školné, pomůcky, léčebné výdaje a zdravotní pojištění dětí a
zaměstnanců sirotčince, dotování plnohodnotné stravy, provoz farmy náležící sirotčinci, výdaje
na provoz internetových stránek a materiály propagující sirotčinec
Veřejná sbírka je oznámena na 8. 11. 2010 – 26. 10. 2013
Místem konání sbírky je celá ČR
Způsob konání sbírky : shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet, sběracími
pokladničkami, prodejem předmětů a prodejem vstupenek

Občanské sdružení Akwaaba ve svém oznámení uvedlo důvody hodné zvláštního zřetele,
především to, že budoucí příjemce výtěžku v ghanském městě Bawjiase čítající 28 dětí, je ve

velmi tíživé situaci. Do konce roku jsou děti se zaměstnanci sirotčince nuceny vystěhovat se
z pronajaté budovy a zatím nemají střechu nad hlavou. Za pomoci dobrovolníků a jejich
finančních darů nyní staví budovu novou, která by měla být dokončena k lednu 2011. Pomoc od
občanského sdružení potřebují co nejrychleji.
.

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: 27. 10. 2010

Marie Vostálová
úředník odboru ekonomického
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