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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)
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“), právnické osobě:
Název:
Občanské sdružení Sport a kultura na Vysočině
Sídlo:
Vrchlického 31, 586 01 Jihlava
IČ:
22827072
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona o veřejných
sbírkách, že nebyly shledány důvody podle § 6 téhož zákona pro to, že sbírku nelze konat a že
oznámení bylo přijato dne:
10. prosince 2009
Veřejná sbírka je oznámena od 10. 1. 2010 do 10. 12. 2013
Místem konání je ČR
Za účelem: finanční příspěvek na financování a sponzorování sportovních, kulturních,
společenských a zájmových akcí, pořádaných obč.sdružením Sport a kultura na Vysočině, či
jinými sportovními, kulturními, společenskými a charitativními org. na území ČR, dále příspěvek
na koupi a rekonstrukci objektu jako sídla občanského sdružení a domova pro děti-občany
odcházející z dětských domovů
Způsob konání sbírky:
- sběracími pokladničkami, shromažďováním na zvláštní bankovní
účet a prodejem předmětů
Upozornění:
Dle § 8 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., je právnická osoba konající sbírku povinna informovat
krajský úřad o zahájení sbírky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne skutečného zahájení sbírky.
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vedoucí odboru ekonomického

tel.: 564 602 231, fax: 564 602 424, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Číslo jednací:

Číslo stránky

2

