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25. 4. 2022

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 22. 4. 2022 přijetí oznámení právnické osoby – obec Supíkovice,
Supíkovice 130, 790 51 Supíkovice, IČ 00303429, o konání veřejné sbírky.
Účel sbírky
„Veřejná sbírka na opravu věžních hodin (pořízení nové řídící jednotky)
a pořízení příslušenství zvonu ve věži kostela sv. Hedviky v Supíkovicích.“
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:
„Z důvodu konání kulturní akce, kde je očekávána vysoká návštěvnost, bychom rádi
využili potenciálu možných dárců a veřejnou sbírku zahajujeme ve lhůtě kratší než 30
dní od oznámení.“

Sbírka bude prováděna na území ČR od 7. 5. 2022 do 6. 8. 2022, formou:
-

pokladničkami.

Kontrolu a dozor nad konáním veřejné sbírky provádí dle § 24 odst. 1 zákona
o veřejných sbírkách, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly.
Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby:
Roman Bican, starosta obce Supíkovice.

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