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Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, Oddělení vnitřních věcí 
Sp.zn.: SpKrÚ 67667/2014 OOPKŽÚ OVV                             V Pardubicích dne 24.5.2021 
Č.j.: KrÚ 41454/202 
Vyřizuje: Bc. Věra Nováková 
 466 026 163 

*KUPAX00XPXFG* 
 
 
Věc: Potvrzení o skutečnostech oznámených v souvislosti s konáním veřejné sbírky 
        
        Na základě Vaší žádosti o provedení změny v osvědčení o konání veřejné sbírky Vás 
vyrozumíváme o tom, že krajský úřad bere na vědomí změnu sbírkového účtu. Krajský úřad 
tak ohledně předmětné sbírky eviduje následující skutečnosti: 
         
 
Název:  KŘIŽOVATKA handicap centru, o.p.s. 
Sídlo:  K Blahobytu 1763, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO:  22690069 
 
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti dle ustanovení § 5 zákona                
o veřejných sbírkách a krajský úřad neshledal důvody pro to, že sbírku nelze konat. 
 
Účel veřejné sbírky:  
 
Výtěžek sbírky bude použit na podporu lidí s tělesným postižením, kterým je 
poskytována sociální služba v denním centru KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s., 
v souladu se zakládací listinou společnosti, a to zejména na podporu aktivit klientů 
realizovaných v rámci výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně 
terapeutických činností (např. hipoterapie, nácviku soběstačnosti, kreativních 
činnostech, dovybavení místnosti ergoterapie, na nákup speciálních pomůcek pro 
klienty, aj.) a na podporu financování provozu centra.  
 
Oznámení bylo přijato dne: 
 23.10.2014   
 
 
Datum zahájení sbírky:   

1.11.2014 
 
Datum ukončení sbírky:          

na dobu neurčitou 
 
Území, na němž se bude sbírka konat:  

Česká republika 
 
Způsoby provádění sbírky:  
  

 zvláštním bankovním účtem č. 2761176329/0800 u České spořitelny, a.s. 
 pokladničkami 
 prodejem předmětů - výše příspěvku na sbírku 50% z předmětu 



 prodejem vstupenek – výše příspěvku na sbírku je 80% ze vstupenky 
 dárcovskými textovými zprávami (DMS) 
 složením hotovosti do pokladny zřízené pr. osobou 

 
Datum, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování veřejné sbírky je: 

31. prosinec. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby: 

Milan Pešek 
                                                                 

 
     
        Mgr. Olga Dašková 

                                                                          vedoucí oddělení vnitřních věcí  
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