
 
  Spolek pro podporu kulturního dědictví v obci Pičín 

         262 25 Pičín 154, IČ 017 99 924  

Spolek pro podporu kulturního dědictví v obci Pičín byl založen za účelem ochrany 

kulturních nemovitých památek v obci, zejména pak kostela Narození P. Marie. 

Spolek je zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L67232 a bylo mu 

přiděleno IČ 01799924 (lze najít na www.justice.cz). 

Spolek bude zejména  - 

- sledovat stavebně-technický stav kostela a na základě zjištěných skutečností  iniciovat 

zajištění a realizaci oprav pro udržení odpovídajícího stavu památky 

- podílet se ve spolupráci se správcem farnosti na podávání žádostí pro zajištění 

potřebných finančních prostředků z dotací a grantů 

- snažit se o získávání finančních příspěvků od dárců a sponzorů do fondu oprav. 

Finanční prostředky budou uloženy na transparentním  účtu spolku a budou na základě 

rozhodnutí výboru spolku použity výhradně pro financování akcí, spojených 

s opravami a údržbou kostela, rovněž ve spolupráci se správcem farnosti 

- využívat webových stránek Obce Pičín, akcí, pořádaných Obcí nebo vhodných akcí 

ostatních organizací v obci  k propagaci spolku a jeho účelu a získání nových členů a 

příznivců. V rámci možností uspořádat i akce typu např. benefičního koncertu ve 

prospěch kulturního dědictví  v Pičíně 

Velice rádi uvítáme nové členy – není to nic složitého, stačí zajít do kanceláře Obce Pičín 

v Pičíně a podepsat přihlášku.. 

Spolek má transparentní účet, vedený u Komerční banky pod č.115-3891410217/0100. Na 

tomto účtu se budou shromažďovat finanční prostředky od dárců, které pak budou použity 

výhradně pro financování oprav nemovitých památek, především kostela. Dary je možno 

posílat na tento účet bezhotovostně (upřednostňujeme), lze využít i prostřednictví kanceláře 

Obce v Pičíně. Pokud chcete dar použít jako daňový výdaj, spolek samozřejmě vydá 

potvrzení. Transparentní účet slouží pro veřejnou kontrolu nakládání se získanými prostředky 

a návod pro přístup získáte v kanceláři Obce Pičín nebo na stránkách www.kb.cz/ v podsložce 

ostatní služby/transparentní účty. 

Byli bychom rádi a věříme, že se v Pičíně najdou lidé, kterým není vzhled obce lhostejný a 

budou ochotni se na ochraně toho, co nám naši předkové odkázali, podílet. Odměnou by nám 

všem měl být nejen pěkný vzhled kostela a ostatních památek, ale také pocit sounáležitosti 

s obcí, která je naším domovem. 

 

Dění kolem spolku budeme prezentovat na stránkách Obce Pičín!!! 

 

Za výbor spolku: 

                                                              Václava Kupková, Josef  Mezera, Josef Bedřich 
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