KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Úprkova 6
586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

21. 5. 2012

KUJI 38984/2012
OE 56/2012 Vo

Vostálová
564 602 231

5. 6. 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:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Sídlo:
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
IČ:
70955751
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 28. května 2012
Veřejná sbírka je oznámena na období od 1. 7. 2012 do 31. 5. 2014
Místem konání je kraj Vysočina
Za účelem: Pořízení propagačních materiálů, konkrétně skládací leták s adresami, telefony,
e-mailovými adresami našich tlumočníků na všech pracovištích (Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč,
Pelhřimov a Žďár nad Sázavou). Tyto letáky budou mít informační charakter.
Způsob konání sbírky: shromažďování příspěvků na zvláštní bankovní účet a sběracími
pokladničkami
Finanční příspěvky budou ukládány na zvláštní bankovní účet č. 228421354/0300 vedený u
ČSOB pobočka Poštovní spořitelna, Masarykovo nám. 13, Jihlava
Fyzické osoby oprávněné jednat ve věci konání veřejné sbírky jsou Jiřina Kocmanová,
Bc Zdeňka Moučková, Ivana Kohoutová a Ilona Turková.
Ing. Anna Krištofová
vedoucí odboru ekonomického
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