KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Mikroregion Novoměstsko
Tři Studně 25
592 04 Fryšava

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

20. 8. 2012

KUJI 56693/2012
OE 70/2012 Vo

Vostálová
564 602 231

22. 8. 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:
Mikroregion Novoměstsko
Sídlo:
Tři Studně 25, 592 04 Fryšava
IČ:
70934258
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 20. 8. 2012
Veřejná sbírka je oznámena na období od 1. 10. 2012 do 20. 8. 2015
Místem konání je: kraj Vysočina
Za účelem: údržba veřejných turistických lyžařských stop v Mikroregionu Novoměstsko a věcí
s tím souvisejících včetně pořízení, údržby a oprav lyžařského značení, lyžařských mostků,
venkovních mapových stojanů, nákupu zařízení k úpravě stop a dále terénních úprav a
prořezávek na lyžařských trasách a zpracování a tisk turistických lyžařských map
Způsob konání sbírky: shromažďováním na zvláštní bankovní účet
Finanční příspěvky budou ukládány na zvláštní bankovní účet č. 107-3157480237/0100 vedený
u KB a.s., Vratislavovo nám. 123, 592 31 Nové Město na Moravě
Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci konání veřejné sbírky je pan Miloš Brabec.
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