Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 18. 9. 2016 a 20. 9. 2016 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
kontroly žádosti o zaslání následujících informací:
1. Kopií všech přeložených dokumentů, na základě kterých KÚ sbírku Tour
de Franz registroval.
2. Kopii rozhodnutí KÚ o registraci sbírky Tour de Franz.
3. Kopii oznámení pana Blaťáka KÚ, že sbírku Tour de Franz k 15. 10. 2016
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů ukončilo.
Poskytnuté informace - kopie dokumentů:
ad 1.
a) Oznámení o konání veřejné sbírky č. j. 67962/2016, ze dne 29. 6. 2016.
b) Potvrzení Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.
c) Potvrzení Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
d) Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc.
e) Potvrzení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
f) Čestné prohlášení právnické osoby, že nemá zaměstnance a splatný
nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění
u žádné z dalších zdravotních pojišťoven.
g) Čestné prohlášení právnické osoby, že nevstoupila do likvidace, že na základě
jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen
její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku,
anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa nebo u ní nebyla v posledních
3 letech zavedena dočasná správa anebo na ni v posledních 3 letech nebylo
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy
a řešení krize na finančním trhu.
h) Čestné prohlášení fyzické osoby oprávněné jednat ve věci sbírky jménem
právnické osoby o tom, že se v posledních 3 letech před podáním oznámení
zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České
republiky.
ad 2.
Osvědčení o konání veřejné sbírky vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje
pod č. j. KUOK 67967/2016, ze dne 30. 6. 2016.
ad 3.
Oznámení právnické osoby o ukončení konání veřejné sbírky na dobu neurčitou
pod č. j. KUOK 91869/2016, ze dne 14. 9. 2016.

Informace zpracovala: 29. 9. 2016 Mgr. Martina Kvapilová, odbor kontroly

