%dayf a n/ormaa,

zá/<ru ě

Sh,
zák-Ýv dllroM+téw pří4+7/1r1l, /c t */artnaí*u.
atta

7-oó,/7- q q q

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.o o svobodném přístupu
k informacím
Ve smyslu zákona č. 10611999 Sb., vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:
všech aktivních bankovních úětů,kde je územně samosprávný celek majitel účtů
(včetně číselpříslušných účtů)
- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 8912012 Sb., kde je územně
samosprávný celek dátce, jedná se mi o smlouvu, která byIa uzavřena jako poslední
vzhledem k datu odeslrání mé žádosti, prosím o zaslání elektronickou formou.
_ seznam

Mé údaje dle § 14 zákona č. 10611999 Sb. jsou následující:

Pokud budete požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informací, prosím o oznámení této
skutečnost před poskytnutím informace.

Veškeré zprávy a dokumenty mi zasíIejte výhradně do datové schránky ID schránky:
6e6je6t.

Děkuji vámzaposkytnutí informací a přeji vám hez§ den
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Hlavní 1
439 81 Kryry

Město Kryry

tel.: 415 216 054

Naše značka:29512017

V Kryreclr

dne 6.3.2017

Záznam o poskytnutí informace
Dle ustanovení § 14, odst.6 zákonač.106l1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
zněni pozděj šíchpředpisů

Datum podání: 28.2.201]
Jméno a adresa žadatele: ...

Obsah požadované informace a vyřízení:
- seznilm všech aktivních bankovníclt účtů,kde

(včetně číselpříslušných účtů)

192748Il0100

je územně samosprávný celek majitel účtů

Komerčníbanka a.s.

1020262379/0800 Českáspořitelnaa.s.

94-2719481l0]rc Českánárodníbanka
rc Česká národní banka
4260261 l 0100 Komerčníbanka a.s.

2009 5 -27 1948I l 01
35

-607

- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně
samospróvný celek ddrce, jedná se mi o smlouvu, která byla uzavřena jako poslední vzhledem

k datu odeslání mé žádosti, prosím o zaslání elektronickouformou,
Žadateli byla poskytnuta kopie darovací smlouvy, která byla uzavřena jako poslední mezi
Městem Kryry a Volnočasovým centrem Bertík, z.s. ve výši 5 000,-kč * příloha č.1.

Seznam apožadovaná kopie smlouvy byly zaslány elektronickou poštou do datové schránky
žadatele dne 6,3.2017
Za poskytnutí informací nejsou účtovány náklady,

Miroslav Brda
Starosta Města Kryry

IČo: oozoso80, DIČ: CZ00265080
Komerčníbanka, Žaíec, č. ú. : l 92748l/0l00

datová sclrránka:

tzrnbdbq
e-rna

il

:

www.kryry.cz

podatelna@kry

ry

.cz

Darovací smlouva
(uzavřená dle ustanovení§ 2055 násl. zákon a č.89/2oI2 občanský zákoník)

Smluvnístrany:
Dárce

Město Kryry
Hlavní 1", 43981 Kryry
Zastoupená Miroslavem Brdou, starostou města
lčo 0026508o, Dlč cz002650B0
Bankovníspojení:Komerčníbanka a.s.
Čísloúčtu:19274\t/orco
a

Obdorovoný
Volnočasové centrum BERTÍK, z.s.
Zastoupený:
tčo: oszgggso
Bankovní spojení:
uzavírají na základě vzájemné shody tuto

DARoVAcí snnlouvu:
l.

Předmět smIouvy
Předmětem této smlouvy je peněžníčástka ve výši 5 0OO,- Kč (slovy: Pěttisíckorunčeských),
která byla schválena na 13.ZM dne 31.B,201-6,
ll.
Práva a povinnosti dárce
Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet
do 15 dnů od
podpisu uzavřenítéto smlouvy výše uvedenou částku.

lll.
Práva a povinnosti obdarovaného
prohlašuje,
Obdarovaný
že dar přijímá. Obdarovaný se zavazuje použíttento dar na podporu
a rozvoj volnočasových aktivit spolku.
. IV.

závěrečné ustanovení
Obě strany prohlašují, že darovací smlouvu sepsaly na základě svobodné vůle, smlouvu si
přeČetly a s jejím obsahem souhlasí. Toto potvrzují svými podpisy. Smlouva se vyhotovuje ve
2 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdržíjedenstejnopis.
Kryry dne: I2.9.201,6

dárc,

:

za obdarovaného:

