KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Obec Rožná
Rožná 8
592 52 Rožná

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 81279/2014
OE 77/2014 Vo

Vostálová
564 602 231

16. 12. 2013

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. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), ve znění
pozdějších předpisů, obci:
Název:
Obec Rožná
Sídlo:
Rožná 8, 592 52 Rožná
IČ:
00295329
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1 zákona o
veřejných sbírkách. Obec navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů z důvodů tragické
události v rodině – úmrtí otce pana Josefa Baxanta, kde je nutné neprodleně zabezpečit dvě
malé děti 6 měsíců a 5 let a stanovuje jako den zahájení veřejné sbírky den 18. 12. 2014.
Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách.
Oznámení bylo přijato dne 16. 12. 2014
Veřejná sbírka je oznámena od 18. 12. 2014 na dobu neurčitou
Místem konání je: kraj Vysočina
Oprávněná osoba jednat ve věci konání veřejné sbírky je pan Libor Pokorný.
Za účelem: finanční pomoc dětem po tragickém úmrtí jejich otce pana Josefa Baxanta
Způsob konání sbírky: sběrací pokladnička a shromažďování na zvláštní bankovní účet
Finanční prostředky budou ukládány na zvláštní bankovní účet č. 107-9276250247/0100 vedený
u Komerční banky, exp. Bystřice nad Pernštejnem.

Ing. Anna Krištofová
vedoucí odboru ekonomického

Číslo jednací:

Číslo stránky
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