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Vyřizuje:

Mgr. Arnoštová

Datum:

09. 09. 2015

OSVĚDČENÍ
vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem vnitřních věcí a krajský
živnostenský úřad v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon
o veřejných sbírkách“), kterým se osvědčuje datum
4. září 2015
jako datum přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, jejímž oznamovatelem je obec
Mešno, se sídlem Mešno 29, 338 43 Mirošov, IČO: 18243673.
Oznamovatel konání veřejné sbírky obec Mešno, zastoupená starostou obce
Vladimírem Petrem, nar. 20.11.1956, trvale bytem Mešno 13, 338 43 Mirošov, splnil
všechny podmínky podle zákona o veřejných sbírkách pro vystavení osvědčení ve
smyslu ust. § 4 odst. 1 tohoto zákona. Účelem sbírky je údržba a oprava kostela
Nejsvětější Trojice v Mešně.
Datum zahájení veřejné sbírky:
sbírka bude zahájena dnem následujícím po dni doručení tohoto osvědčení (§ 7
zákona o veřejných sbírkách)
Sbírka je konána na dobu: neurčitou
Území, na němž se bude sbírka konat:
Česká republika
Den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst.
2 zákona o veřejných sbírkách:
31.12.
Den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle § 24
odst. 2 zákona o veřejných sbírkách:
31.12.2016
Způsob provádění veřejné sbírky:
shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním
bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky
pokladničkami
prodejem vstupenek na veřejné kulturní nebo sportovní vystoupení
anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání
příspěvku, jestliže je příspěvek do sbírky zahrnut v ceně vstupenky
prodejem předmětů, v jejichž ceně je příspěvek do sbírky zahrnut
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Podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček:
při rozpečeťování pokladniček bude oznamovatel postupovat dle § 11 odst. 4
zákona o veřejných sbírkách
Výše příspěvku při prodeji vstupenek:
5-95%
Výše příspěvku při prodeji předmětů:
5-95%
Číslo zvláštního bankovního účtu:
115-921870297/0100
Název a adresa banky, u níž je zřízen zvláštní bankovní účet:
Komerční banka, a.s., Jiráskova 482, Rokycany

otisk úředního razítka

Ing. Jan Nový
vedoucí odboru vnitřních věcí
a krajský živnostenský úřad
podepsáno elektronicky
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