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O Z N Á M E N Í o konání veřejné sbírky obcí Třebívlice
Na základě O S V Ě D Č E N Í o konání veřejné sbírky za účelem
„Dofinancování nákladů na pořízení bronzového sousoší J. W. v. Goetha a Ulriky
v. Levetzow v Třebívlicích“, které bylo vydáno ve smyslu zákona č. 117/2001
Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“ ) dne 7. února 2020 pod
Spisovou značkou: KUUK/019896/2020/7 Krajským úřadem Ústeckého kraje
O Z N A M U J E M E konání veřejné sbírky.
1. Veřejná sbírka proběhne v termínu od 1. března 2020 do 30. září 2020.
2. Pro sbírku zřídila obec Třebívlice zvláštní účet, který je veden u ČS, a. s.
pod číslem účtu: 19-3167303349/0800. Pro úhrady v cizí měně IBAN: CZ64 0800
0000 1931 6730 3349, BIC: GIBACZPX. Finanční prostředky budou přijímány
výhradně prostřednictvím bankovní úhrady.
3. Obec Třebívlice nesmí zveřejňovat ani poskytovat, nevyplývá-li ze
zvláštního právního předpisu něco jiného, žádné údaje o osobách, které
poskytly příspěvek, s výjimkou údajů podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f)
zákona o veřejných sbírkách, nebo případů, kdy s tím osoby, které poskytly
příspěvek, předem vyslovily souhlas (ustanovení § 17 zákona o veřejných
sbírkách).

4. Hrubý výtěžek sbírky bude použit výhradně za účelem dofinancování
pořízení bronzového sousoší J. W. v. Goetha a Ulriky v. Levetzow, které bude
umístěno před budovou Obecního úřadu v Třebívlicích. Autorem a
zhotovitelem předlohy bude dosud žijící prasynovec baronky Ulriky Dieter v.
Levetzow. Sousoší bude odlito v renomované české slévárně „HVH spol. s r. o.“
v Horní Kalné v Podkrkonoší. Celkové náklady projektu bronzového sousoší se
odhadují na 672.500,- Kč. Na zajištění financování se již významnou měrou
podílí Ústecký kraj a obec Třebívlice. Sbírka je současné organizována i u
německých partnerů ze Saska. I přes tyto skutečnosti Zastupitelstvo obce
Třebívlice děkuje budoucím dárcům za jakýkoliv finanční příspěvek, který bude
poukázán na výše uvedený zvláštní účet.

Přílohy:

1. O S V Ě D Č E N Í Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 7. února 2020

V Třebívlicích dne 20. února 2020

Mgr. Tomáš Rulf, starosta

