KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Czech Humanitarian Association for
International Help – Taria
Dobrnice 20
584 01 Ledeč nad Sázavou

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 20128/2011
OE 27/2011 Vo

Vostálová
564 602 231

10. 3. 2011

OSVĚDČENÍ
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Krajský úřad kraje Vysočina osvědčuje dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), právnické osobě:
Název:
Czech Humanitarian Association for International Help – Taria
Sídlo:
Dobrnice 20, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ:
26536536
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona o veřejných
sbírkách, že nebyly shledány důvody podle § 6 téhož zákona pro to, že sbírku nelze konat a že
oznámení bylo přijato dne:
10. března 2011
Veřejná sbírka je oznámena na 10. 4. 2011 – 10. 3. 2014
Místem konání je ČR
Za účelem: výtěžek bude použit na realizaci projektu „Lesní domov dětem“ a přidruženého
projektu „Pomoc rukama“. Jedná se o výchovně-vzdělávací činnost pro děti z dětských domovů
z celé ČR. V tomto jsou zahrnuty náklady na údržbu a správu objektu, který slouží k realizaci
tohoto projektu.
Způsob konání sbírky:
shromažďováním na zvláštní bankovní účet, sběracími
pokladničkami, prodejem předmětů a pronájmem telefonní linky
Upozornění:
Dle § 8 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., je právnická osoba konající sbírku povinna informovat
krajský úřad o zahájení sbírky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne skutečného zahájení sbírky.
Ing. Anna Krištofová
vedoucí odboru ekonomického
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