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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor daní, poplatků a cen

Oddělení odvolacích agend

Váš dopis zn./ze dne:

MHMP 1941371/2019

SP. zn.:

S-MHMP 1932856/2019

Osvědčení

MHMPXPCDHUYW

Pobočný spolek

Junák — český skaut, středisko Pplk. Vally

Praha, z. s.

lč: 407 62 556

Kladenská 532/6

160 00 Praha 6— Vokovice

Vyřizuje/tel.:

Ing. Petra Formanová/236 002 961

Počet listů/příloh: 1/0

Datum:

26.09.2019

Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy osvědčuje, podle ustanovení 4

zákona č. 1 17/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných

sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách”), právnické osobě

Junák — český skaut, středisko Pplk. Vally Praha, z. s., IČ: 407 62 556, se sídlem

Kladenská 532/6, 160 00 Praha 6 — Vokovice,

že přijal dne 24.09.2019 oznámení o konání veřejné sbírky za účelem získání peněžitých

příspěvků na obnovu skautské klubovny v ulici Soborská na Praze 6 po požáru klubovny

dne 15.09.2019, a to včetně odstranění staré stavby, případně na nákup pozemku pod

budovou klubovny a zahlazovací práce v okolí.

Veřejnou sbírku lze konat na území hlavního města Prahy od 28.09.2019 na dobu neurčitou.

Veřejná sbírka bude prováděna

způsobem podle S 9 odst. I písm. a) zákona o veřejných sbírkách, tj. shromažďováním

příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u

banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet č. 2301695423/2010

zřízený u Fio banky, a.s.);
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způsobem podle S 9 odst. I písm. c) zákona o veřejných sbírkách, tj. pokladničkami;

při provádění veřejné sbírky pokladničkami je pořadatel sbírky povinen postupovat

v souladu s ustanovením 1 1 zákona o veřejných sbírkách.

Hlavní město Praha
Magistrát hi.m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 1
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Mgr. Bc. Hana Svob dová

vedoucí oddělení o olacích agend
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