KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Kolpingovo dílo České republiky
Náměstí Republiky 22
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Číslo jednací
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V Jihlavě dne

19. 3. 2012

KUJI 27096/2012
OE 41/2012 Vo

Vostálová
564 602 231

18. 4. 2012

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),
ve znění pozdějších předpisů
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“), ve
znění pozdějších předpisů, právnické osobě:
Název:
Kolpingovo dílo České republiky
Sídlo:
Náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:
43379729
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona o veřejných
sbírkách. Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách.
Oznámení bylo přijato dne 22. března 2012
Veřejná sbírka je oznámena na období od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2014
Místem konání je Česká republika
Za účelem: výtvarný materiál pro keramickou terapeutickou dílnu v Sejřku, herní a edukační
pomůcky pro Rodinné centrum Srdíčko, tisk informačních materiálů pro rodiče a tisk pracovních
listů pro žáky v rámci programů Spektra-Centra primární prevence, podpora aktivit se sociálně
vyloučenými dětmi a mládeží – Kolpingova rodina Štítary, podpora rodin s dětmi se spinální
atrofií – Kolpingova rodina Smečno, vytvoření sochy/památníku Adolpha Kolpinga
Způsob konání sbírky: shromažďováním na zvláštní bankovní účet, sběracími pokladničkami
prodejem předmětů, prodejem vstupenek
Finanční příspěvky budou ukládány na zvláštní bankovní účet č. 220604738/0300 vedený u
Poštovní spořitelny, Nádražní 494/23, 591 01 Žďár nad Sázavou
Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci konání veřejné sbírky je pan Václav Dobrovolný.
Ing. Anna Krištofová
vedoucí odboru ekonomického
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