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datum oprávněná úřední osoba číslo jednací               číslo spisu 

12.11.2019 Ing. Adriana Válková KUZL  74183/2019 KUSP 73697/2019 PŽÚ 
 

 
O s v ě d č e n í 

  
data přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 

 
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), osvědčuje Krajský úřad 
Zlínského kraje právnické osobě Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČ: 44117434 

 
datum přijetí oznámení o konání veřejné sbírky dne 11.11.2019. 

 

Dne 11.11.2019 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje oznámení od Charity Zlín, Burešov 4886, 760 
01 Zlín, o konání veřejné sbírky, která se bude konat od 15.12.2019 na dobu neurčitou. 

 

Sbírka bude konána na území: Česká Republika 

 

Účel veřejné sbírky:  

Získávání finančních prostředků pro Církevní základní a mateřskou školu ve Zlíně, Česká 4787, 
76005 Zlín, jejímž cílem je poskytovat základní vzdělání a současně formovat děti a žáky  
v křesťanské osobnosti a navázat tak na výchovu v rodinách. Finance budou využity  
k modernizaci a rozvoji výuky, zájmových a volnočasových činností, včetně případné 
revitalizace zázemí uvnitř i vně budovy, s přímým dopadem na vzdělávání dětí a žáků. 

 

Sbírka se bude konat formou: 

 pokladničkami 
 shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet 
 prodejem předmětů 

 
 

Jelikož výše uvedené oznámení splňuje všechny náležitosti a podmínky stanovené v ustanovení § 4  
a § 5 zákona a účel sbírky je v souladu s ustanovením § 1 zákona, vydal Krajský úřad Zlínského kraje 
toto osvědčení.  
 
 
Mgr. Andrea Polehlová               
vedoucí oddělení státního občanství a přestupků                                         
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad 
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