
O Z N Á M E N Í  

o konání veřejné sbírky  podle  zákona  č. 117/2001 Sb., o  veřejných  sbírkách a o 
změně některých zákonů ( zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 
předpisů 

Název (obchodní firmu) právnické osoby:  OBEC Polevsko 

Adresa sídla:  Polevsko 152 
IČO: 00525405 
Statutární orgán: 

– Martina Rašínová, narozena 22.10. 1966, bytem Polevsko 46. 
 

Jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, 
oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby: 
 
Martina Rašínová, narozena 22.10. 1966, bytem Polevsko 46 
Kontakt: 606/907688, starosta@polevsko.info 
 
Účel konání veřejné sbírky: Obnova betlému v Kostele Nejsvětější Trojice v obci 
Polevsko a práce s tím spojené 
 
Případně název sbírky: Obnova betlému v Kostele Nejsvětější Trojice v obci 
Polevsko 
 
Veřejná sbírka se bude konat na území:  ČR 
 
Sbírka konaná na dobu určitou: 
Datum zahájení sbírky: - 
Datum ukončení sbírky:  - 
 
Sbírka konaná na dobu neurčitou:  
Datum zahájení sbírky: 25. 4. 2019 
 
Den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle §24 
odst. 2, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší 
než 1 rok: 25. 4. 2020 
Den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle 
§24 odst. 2, není-li tento den totožný se dnem uvedeným v předchozí větě: 
 

Způsob (způsoby) provádění veřejné sbírky: bankovní účet a pokladničky 
Název a adresa banky: Komerční banka a.s. 
Pobočka banky: Nový Bor 
Číslo účtu: 115-8936590227/0100 



 
 

 
Přílohy: 

- souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být 
výtěžku sbírky použito v zahraničí, (MZV, odbor rozvojové spolupráce a 
humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118  01 Praha 1), 

- potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá 
splatný daňový nedoplatek, 

- potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá 
splatný nedoplatek na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

- čestné prohlášení o tom, že právnická osoba nevstoupila (ke dni prohlášení) 
do likvidace, že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá 
insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že 
nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená 
správa nebo u ní nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa 
anebo na ni v posledních 3 letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 
trhu,  

- čestné prohlášení fyzické osoby (oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky za 
právnickou osobu), že se v posledních 3 letech před podáním oznámení o 
konání sbírky zdržovala-nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo 
území České republiky. 

 
Přílohy podle způsobu provádění sbírky: 

- Případně číslo bankovního účtu, 

- podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, 

- určení výše příspěvku při prodeji předmětů, 

- určení výše příspěvku při prodeji vstupenek, 

- dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního 
koncového zařízení, 

- vzor sběrací listiny, 

- složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.  
 
Další možné přílohy: 
 
Bude-li třeba, z důvodů hodných zvláštního zřetele, zahájit veřejnou sbírku ve lhůtě 
kratší než 30 dnů od přijetí oznámení krajským úřadem, je třeba v oznámení uvést 
důvody, pro něž právnická osoba navrhuje toto dřívější zahájení. 
 
 

http://www.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:155745
http://www.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:155746


Poznámka: 
 
Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby 
musí být bezúhonná. Za bezúhonného se pro účely zákona o veřejných sbírkách 
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro 
trestný čin hospodářský nebo proti majetku spáchaný z nedbalosti. Za účelem 
prokázání bezúhonnosti si krajský úřad (nikoli osoba oprávněná jednat ve věci 
sbírky jménem oznamovatele) vyžádá podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku 
trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů.  
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