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Osvědčení
Krajský úřad Olomouckého kraje 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. 6. 2016 přijetí oznámení právnické
osoby – Nadačního fondu Dobrá srdce, Slezská 535/2, 790 01 Jeseník, IČ 04434978,
o konání veřejné sbírky.
Účel sbírky
„Získání finančních prostředků na pomoc rodinám v nouzi, handicapovaným a nemocným
dětem.“
Sbírka bude prováděna na území ČR, od 20. 7. 2016 na dobu neurčitou, formou:
-

shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním
účtu číslo 2700977831/2010, zřízeném u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10,
117 21 Praha 1,
pokladničkami,
prodejem předmětů – příjmem sbírky bude 30% z ceny předmětu,
prodejem vstupenek na veřejné kulturní nebo sportovní vystoupení – příjmem
sbírky bude 50% z ceny vstupného,
dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního
koncového zařízení.

Roční průběžné vyúčtování bude každoročně zpracováno k 30. 6.

Elektronický podpis - 15.7.2016
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Zuzana Punčochářová
Vydal : I.CA - Standard Certif...
Platnost do : 6.4.2017

Kontrolu a dozor nad konáním veřejné sbírky provádí dle § 24 odst. 1 zákona o veřejných
sbírkách, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly.
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby:
Andrea Hejná, nar. 23. 11. 1977, trvale bytem Jeseník, Slezská 535/2.

otisk úředního razítka

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru kontroly

(zasláno prostřednictvím datové schránky Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

