tisková zpráva ze dne 18. 11.2014
Veřejná sbírka na Libušín bude prodloužena
Rožnov pod Radhoštěm – Veřejná sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách, který postihl 3.
března 2014 rozsáhlý požár, bude prodloužena.
„Krajský úřad Zlínského kraje obdržel naše oznámení o prodloužení sbírky o dva roky od vyhlášení, tj.
do 3. 3. 2017. Aktuální stav sbírkového konta je více než 7,6 mil. korun. V této částce nejsou zahrnuty
finančních prostředky z DMS a celkově ze sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro tento účel,“
uvedl ředitel muzea, Jindřich Ondruš.
Zájemci mohou nadále přispívat převodem na účet 107-6978880207/0100 či hotovostně do
sbírkových pokladniček. „V současné době dochází k výběru a stažení sbírkových pokladniček
z městských a obecních úřadů. Hotovostně bylo prozatím vybráno více než 879 000,- Kč. Prozatím
největší hotovostní výběr přímo v pokladničce na Pustevnách (zde na tomto místě se již pokladnička
z bezpečnostních důvodů nenachází). Prozatím největší hotovostní výběr byl více než 80 tisíc korun
v polovině května na Pustevnách. Nadále budou moci zájemci přispět hotovostně na půdě Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Aktuální stav hotovostních sbírkových míst najdete na
www.vmp.cz v sekci Požár Libušína – Veřejná sbírka,“ uvedl Jindřich Ondruš.
Další možností, jak mohou zájemci nadále přispívat, je zasláním SMS ve tvaru DMS PUSTEVNY na
87 777 (cena SMS je 30,- Kč, z toho 28,50,- Kč jde na sbírkové účely). Zájemci si mohou nadále koupit
i pamětní výtěžkovou medaili, jejíž celkový výtěžek (mimo DPH) jde na účely sbírky. Cena medaile je
199,- Kč/kus, více na www.zlate-mince.cz.
V současné době se připravuje zahájení otevřeného nadlimitního zadávací řízení (jednokolové) na
výběr zhotovitele projektové dokumentace. Dříve vyhlášené nadlimitní užší řízení (dvoukolové)
muselo být zrušeno, neboť jeden ze zájemců byl vyloučen pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a
k podání nabídky by byl vyzván pouze jeden zájemce, což dle platného zákona o veřejných zakázkách
není možné. Termín pro podání nabídek v nově vyhlášeném otevřeném zadávacím řízení se
předpokládá je do konce roku 2014. Více informací mohou zájemci získat ve Věstníku veřejných
zakázek a na profilu zadavatele.
Písemné vyjádření Policie ČR Zlín ohledně výsledků vyšetřování příčin požáru nemá Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k dispozici. Nadále pokračují a budou pokračovat jednání
s pojišťovnou, odvislé od výsledků policejního vyšetřování.
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