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8. 11. 2021

O s vě d č e ní
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 28. 10. 2021 přijetí oznámení právnické osoby – Římskokatolická
farnost Rapotín, Družstevní 122, 788 14 Rapotín, IČ 67341896, o konání veřejné
sbírky.

Ú č e l s bí r k y
„Oprava varhan v kostele v Rapotíně“
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:
„Žádám tímto zdvořile o urychlení počátku námi nahlášené veřejné sbírky, a to od
11. 11. 2021. V období měsíce listopadu se konají akce týkající se sv. Martina,
plánujeme podpůrné akce a také začíná adventní čas, příspěvky do sbírky také
očekáváme větší“.
Sbírka bude prováděna na území ČR, od 11. 11. 2021 do 30. 10. 2024, formou:
-

shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním
bankovním účtu číslo 6028749002/5500, zřízeném u Raiffeisenbank a.s.,
adresa pobočky – Raiffeisenbank a.s., Hlavní třída 15, 787 01 Šumperk,

-

pokladničkami,
dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního
koncového zařízení,
složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

První průběžné roční vyúčtování bude zpracováno ke dni 30. 10. 2022.
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:
Mgr. Slawomir Adam Sulowski, nar. 8. 3. 1968, bytem Kostelní nám. 2, 787 01
Šumperk.

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