Krajský úřad Jihomoravského kraie

_

odbor správní

Žerotínovo nám.3l5,60L 82 Brno
Č's.: l\Arlz33o8/zot4

S

pZn : S-J M K/233 08 / 203,4 / OSP

Brno 24.O2.20L4

osvĚDčrruí
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky
podle ust. 5 4 zákona č. LL7 /zoa'
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,
'!.l
ve znění pozdějšíchpředpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje osvědčuje, dle ust. s 4 odst. ]- zákona č.1'L7/zoolsb',
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů,
právnické osobě:
NAZCV:

sídlo:
IC:

signály.cz, o.S.
Kozi 68418,602 00 Brno
227 20 758

že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje nálbžitosti podle ust. 5 5 odst. t - 4 zákona
č.7L7/20o]- sb', oveřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, že nebyly shledány důvody podle ust. 5 6 téhožzákona pro to, Že veřejnou sbírku
nelze konat.
Datum přiietí oznámení:
Datum zahájenísbírky:
Datum ukončenísbírky:

24.02.20L4
25.O2.20L4
sbírka bude konána po dobu NEURčlrou

Jméno a příjmení fyzické
osoby, která je oprávněna za
právnickou osobu ve věci
veřeiné sbírkv jednat:
Účel sbírky:

lng. Václav Vacek

Území, na němŽ se bude
sbírka konat:
Způsoby provádění sbírky:

Název banky a číslo
bankovního účtu:
Podmínky pro otevřenía
zjištění obsahu pokladniček:

Shromáždění finančních prostředků na podporu projektů
realizovaných právnickou osobou signály.cz, o. s., zejména
z oblasti vzdělávání a výchovy, lidských práv, prevence
rizikového chování dětí a mládeže, podpora rodiny a dětí, dále
z oblasti environmentální, ochrany kulturních a náboženských
památek, dobrovolnické činnosti a pomoci seniorům a sociálně
vyloučeným osobám, propagace a realizace, tvorba a publikace
vzdělávacích článků,videí, e!earning, webinářů.
územíčeskérepubliky
zvláštní bankovní účet
sběrací pokladničky
prodej předmětů
prodej vstupenek
dárcovské textové zprávy
složeníhotovosti do pokladny zÍízenéprávnlckou osobou
Fio banka, a.s.
č.ú.:2600540650/2010
otevření pok!adničky musí být přítomen oprávněný zástupce
právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního
úřadu.

Určenívýše příspěvku do
veřejné sbírky z prodeje
předmětů:
Určenívýše příspěvku do
veřejné sbírky z prodeje
vstupenek:
Dárcové textové zprávy:

SloŽeníhotovosti do
poklad ny zřízené právn ickou
osobou:

Do veřejné sbírky bude odvedeno 50 %io z prodaného předmětu.
Evidence bude součástívyúčtovánísbírky.

Do veřejné sbírky bude odvedeno 50 Y, zprodané vstupenky.
Evldence bude součástívyúčtovánísbírky.

Poskytovatel veřejně dostupné telefonní služby, jejímž
prostřednictvím jsou příspěvky získávány, je povinen
poskytnout právnické osobě konajícísbírku informaci o počtu
zaslaných zpráv a odpovídajícíčástku poukázaných prostředků
v Kč, jestliže o to požádá.
Právnická osoba bude účtovato vkladu do pokladny způsobein

jednoznačně identif!kujícím vazbu vkladu

do pokladny

sbírku.
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JUDr. Eva Sychrová
vedoucí oddělení správního
odboru správního
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