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Osvědčení
Krajský úřad Olomouckého kraje, dále jen „správní orgán“, podle ustanovení
§ 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) a dle
§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
osvědčuje k datu 6. 1. 2022 přijetí oznámení právnické osoby – Římskokatolické
farnosti Sobotín, Sobotín 99, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 26521750 o konání
veřejné sbírky.
Účel sbírky
„Generální oprava varhan v kostele sv. Vavřince Sobotín“.
Sbírka bude prováděna na území ČR od 14. 1. 2022 do 31. 12. 2024, formou:
-

-

shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním
účtu číslo 299236041/0300 zřízeném u ČSOB, a. s., Hlavní třída 1/29, 787 01
Šumperk,
prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně,
pokladničkami.

V souladu s § 4 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách, v oznámení navrhla právnická
osoba zahájení sbírky ve lhůtě kratší než 30 dnů.

Odůvodnění návrhu právnickou osobou:
„Maximální využití co největšího počtu dárců na plánované kulturní akci.“
Kontrolu a dozor nad konáním veřejné sbírky provádí dle § 24 odst. 1 zákona
o veřejných sbírkách, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly.
Roční průběžné vyúčtování bude zpracováno vždy ke dni 31. prosince.
Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby:
P. Mgr. Milan Palkovič, nar. 19. 1. 1965.

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru kontroly
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Elektronický podpis - 10.1.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 4.5.2022 08:08:28-000 +02:00

