KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

FOR JANE o.s.
Modřínová 339
674 01 Třebíč

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 33209/2015
OE 28/2015 Vo

Vostálová
564 602 231

13. 5. 2015

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, právnické osobě:
Název: FOR JANE o.s.
Sídlo: Modřínová 339, 674 01 Třebíč
IČ: 22866418
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 12. 5. 2015
Veřejná sbírka je oznámena od 18. 5. 2015 na dobu neurčitou
Místem konání je: ČR
Za účelem: Finanční pomoc Alešovi Dennerovi z Okřešic u Třebíče. Aleš potřebuje velmi rychlou
a neodkladnou transplantaci kmenových buněk, aby se zastavila atrofie svalů, kterou způsobuje
svalová dystrofie Duchennova typu. Prostředky budou použity na dlouhotrvající léčbu,
opakovanou transplantaci kmenových buněk v Izraeli. Z finančních prostředků se bude hradit i
splátka půjčky, kterou si rodiče budou muset na transplantaci vzít. Aleš je nezletilý, zastupovat
ho bude matka Eva Dennerová.
Oprávněná osoba jednat ve věci konání veřejné sbírky je pan Tomáš Vostál

Způsob konání: sběrací pokladničky a shromažďováním na zvláštní bankovní účet
Finanční prostředky budou ukládány na zvláštní bankovní účet č. 9500012439/7940 vedený u
Waldvierter Sparkasse von 1842, Karlovo nám. 42/53, 674 01 Třebíč.

Ing. Anna Krištofová
vedoucí odboru ekonomického
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