KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.
Okružní 67
591 01 Žďár nad Sázavou

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI56769/2016
OE 32/2016 Vo

Krištofová
564 602 232

20. 7. 2016

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:
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o
Sídlo:
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:
43379168,
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1 zákona o
veřejných sbírkách. Právnická osoba navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů z důvodů
mimořádné události ze dne 30. 6. 2016, kdy došlo k požáru požáru bytu rodiny Koláčkovy na
ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, k.ú. Žďár nad Sázavou a stanovuje jako den zahájení
veřejné sbírky den 21. 7. 2016. Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o
veřejných sbírkách.
Oznámení bylo přijato dne 18. 7. 2016
Veřejná sbírka je oznámena od 21. 7. 2016 do 9. 9. 2016.
Místem konání je: Žďár nad Sázavou
Oprávněná osoba jednat ve věci konání veřejné sbírky je pan Václav Šerák.
Za účelem: výtěžek bude použit na finanční příspěvek pro rodinu Koláčkovu.
Způsob konání sbírky: sběrací pokladničky a shromažďování na zvláštní bankovní účet
Finanční prostředky budou ukládány na zvláštní bankovní účet č. 115-2920340277/0100 vedený
u Komerční banky Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo náměstí 153/2, 591 01 Žďár nad Sázavou.
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