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OSVĚDČENÍ 
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 

podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 

předpisů 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje osvědčuje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 
o veřejných sbírkách“), právnické osobě: 
 
Název:  Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. 
Sídlo:   Opavská 16, Bohuslavice 
IČ:   04743954 
 
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 až 4 zákona o veřejných sbírkách. 
Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách.  

Oznámení bylo přijato dne 4. prosince 2019. 

Veřejná sbírka je oznámena na období od 10. 1. 2020 na dobu neurčitou. 
 
Místo konání sbírky: Česká republika. 
 
Oprávněná osoba:  Bc. Andrea Matýsková, Bc. Darina Míková. 
 
Účel sbírky:             výtěžek je věnován dětem Dětské rehabilitace Hlučín. Cílem akce je získání finančního 

obnosu pro děti s různými formami postižení, které tyto služby využívají, ale hlavně 
jsou na této formě léčby plně závislé. Výtěžek z transparentního účtu, kasiček 
a Benefičního koncertu bude použit na zakoupení potřebných speciálních pomůcek 
a poskytnutí individuálních terapií, které jsou poskytovány za účelem dosažní maximální 
možné míry psychomotorického vývoje dětí, které zařízení navštěvují, aby byly schopny 
brzkého přestupu do návazného vzdělávacího zařízení. 

 
Bankovní účet sbírky: Fio banka, a. s., Praha, č. ú. 2501730051/2010. 
 
 

Váš dopis zn.:  Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. 
Bc. Andrea Matýsková 
Oprávněná osoba 
Opavská 16 
742 83  Bohuslavice 

Ze dne: 4. 12. 2019 
Čj.: MSK 176983/2019 
Sp. zn.: VŽ/34729/2019/Bar 
 619.1 S5   N 
Vyřizuje: Ing. Lenka Barfusová 
Telefon: 595 622 131 
Fax: 595 622 126  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2019-12-12 
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Způsoby konání sbírky: -    zvláštní bankovní účet 

- pokladničky 
- prodej vstupenek (40 % z ceny). 

 
 
 
                    

Mgr. René Pleva 
vedoucí oddělení správních činností 
a krajský živnostenský úřad 
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