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Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.
Popovická 786
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Popovice

Číslo jednací
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V Jihlavě dne

KUJI 39458/2021
OE 32/2021

Ing. Irena Rezničenková
564 602 594

6. 5. 2021

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 Kraje Vysočina osvědčuje, dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“),
ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě:
Název: Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.
Sídlo: Popovická 786, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Popovice
IČO: 02287544
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona o veřejných
sbírkách. Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách.
Oznámení bylo přijato dne 3. 5. 2021.
Veřejná sbírka je oznámena od 9. 5. 2021 na dobu neurčitou.
Místem konání je: ČR
Za účelem: Výtěžek sbírky bude použit v souladu se stanovami na pokrytí nákladů spojených
s činností, provozem a rozvojem spolku Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.:
1. Zvířata – v péči spolku zakrslá, domácí, exotická, divoká, zvláště chráněná i druhy
vyžadující zvláštní péči – jejich ochrana, chov, materiální a veterinární zabezpečení,
péče, nákup techniky, mechanizace a dopravního prostředku pro převoz osob, krmiv i
zvířat, vč. oprav a údržby. Na mzdy zaměstnanců a brigádníků. Pro zlepšení životních
podmínek zvířat v péči spolku (oprava a prosvětlení střechy stodoly v sídle spolku,
protiprůvanové pásy, osvětlení, monitoring a zabezpečení zvířat, budování, opravy a
vybavení zázemí a prostoru pro chov zvířat.
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2. Environmentální činnosti – výsadba a ochrana lesní i nelesní zeleně, boj se suchem,
vybudování zázemí pro členy pečující o přírodu a krajinu, uskladnění a nákup nářadí,
materiálu pro péči, sadby, pomůcek, příp. pronájem techniky a mechanizace, oplocení,
zabezpečení. Za finance získané sbírkou vykoupíme pozemky funkční i zdevastované,
pro jejich ochranu, příp. revitalizaci a zachování či obnovení jejich hodnoty přírodní a
krajinářské, vč. obnovy a vytváření mokřadů a přírodních luk, studánek, naučných
stezek, biocenter a biokoridorů, monitoring.
3. Klubovna a teepee – získání financí na výstavbu klubovny vč. vybavení zázemí a koupi
teepee pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, spojené s environmentální výchovou a
osvětou, opravy a údržba.
4. Nevýdělečné akce a kurzy pro veřejnost – sportovní, poznávací, environmentální,
naučné - zajištění nutných nákladů s nimi spojených.
5. Muzeum + oprava objektu památkového zájmu – oprava a údržba stávajícího
historického objektu sídla spolku (objekt památkového zájmu), pro zachování jeho
historické hodnoty a pro stavbu muzejní expozice minerálů a přírodnin pro vzdělávání
veřejnosti v budově, vč. projektové přípravy a realizace, materiálů, rozvodů inženýrských
sítí, technického vybavení stavby a vnitřního vybavení expozic (kromě exponátů), jejich
zabezpečení a vybudování zázemí pro dobrovolníky.
Oprávněná osoba jednat ve věci veřejné sbírky je paní Jiřina Ciprová.
Způsob konání: zasílání finančních prostředků na zvláštním bankovní účet, dárcovskými
textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, do pokladny
právnické osoby, prodejem vstupenek min. 80% z ceny vstupenek, prodej předmětů min. 40%
z ceny předmětu
Finanční prostředky budou uloženy na zvláštní bankovní účet č. 3331112000/2010 vedený
u Fio banky, Jihlavská brána 5/4, 674 01 Třebíč.
Upozorňujeme, na den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování
podle § 24 odst. 2 o veřejných sbírkách: 31. 12. 2021.
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vedoucí odboru ekonomického
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