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Informace dle zákona č.10611999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve smyslu zákonaó. 10611999 Sb., vás žádám o zpřísfupnění následujících informaci:
- seznam všech aktivních bankovních účtů,kde je územně samosprávný celek majitel účtů
(včetně číselpříslušných účtů)
- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89l20I2 Sb,, kde je územně
samosprávný celek dárce, jedná se mi o smlouvu, která byla uzavřena jako poslední
váledem k datu odeslání mé žádosti, prosím o zaslání elektronickou formou.

Mé údaie dle § 14 zákona č. 10611999 Sb. isou násl

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

Veškerézprávy

dokumenty

mi zasílejte výhradně do datové schránky ID

Děkuji vám zaposkytnutí informací

27.

inora2Dl7

a přeji vám

hezký den

O§Ec LAZruíKY
okr, Přerclr,

PSC 751 25

l//6

schránky:

obec Lazníky se sídtem Lazníky 116. 75l

25 Veselíčkou Lip. n.

B.

IČo: 0b3ffi'hď.f|l,?,1,?"
cN=Ludmila Dohnalová
C=C7.
o=ob€c Laoíky ílČ0030I45

2,5,4.1l{hnífrd
Public key:

OBEC LAZNIKY
okr. PřěrůV.

ffi
DoÝo:

Signer:

RSMM8

PsČ 751 ?l,

bii§

í0_03_2017

Naše Č.J. DS 151/2017

Y Lazníkách dne I0,3.2017

Sdělení k žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

K Vašížádosti o poskytnutí informace dle zákona

10611999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vám sdělujeme:
aktivní bankovní účty- Česká spořitelna a.s., č.ú.1882933359/0800
- Ceská národní banka, ě.ú.94-201683110710
příloha kopie poslední darovací smlouvy ze dne28,11,20I.6.

-

S pozdravem

zeďkováMarta
starostka

tel: 581 228 022;734 632 948, IČ: 00301541, Bankovní spojení: ČS Přerov,a.§.,č.ú.
1 882933359/0800
e-mail:obec@|azniky.cz,Marta.Zedkova@seznalTlaz

Ludmila Dohnalov
l6,03.20l7 ll:2l|53

signer:
cN=Ludmila Dohnnlová

Uj

Darovací smlouva
čísloSML/3376narc

o=obec

Lenfty tlč 0030l45

2.5.4.1l=ohcd

úřad

Public key:
RsA,|2&8 biG

Obec Lazníky
se sídlem Lazniky 1 16, PSČ 751 25 Veselíčkou Lipníka nad Bečvou
zastoupená starostkou Martou Zedkovou
lC 00301451
(dále jako,,dárce")
a

statutární město přerov

se sídiem Přerov I * Město, Bratrská 34,

PSČ750 1l

zastoupené náměstkem primátora Bc, Tomášem Navrátilem

tč oo:otszs

DIČ CZ00301825
(ctále j ako,.obdarovaný")
trzavírajídle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89l20l2 Sb., občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu

:

I.

Dárce touto smlouvou přenechává obdarovanému peněžitý dar ve výši 4.000,- Kč (slovy
čtyřitisícekorun), který poukaže obdarovanémll na účetčíslo1884482379/0800, vedený
trČeskéspořitelny,a,s."pobočkyPřerov,podVS 1501000050,atodo l4drrťrodpodpisutéto
smlouvy.

II.
Obdarovaný podpisem smlouvy tento peněžitý dar přijímá a současně se zavazuje, že celý
přijatý peněžitý dar použije k naplňování jeho účeiu,tj. ke spolufinancování provozu denního
stacionaře příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. plo rok 2016 .

III.
Smluvní stťany prolrlašr"rií. že tuto darovací smlouvtt před svým podpisern přečetly. ProhiašujÍ,
že byla uzavřena po vzájemrrém projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě aviůné
a srozumitelně, rrikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Snrluvní strany potvrzují
autentičnost této srrrlouvy svým podpisem,

IV.
stran obdrží
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních
jeden originál, Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

v.
na její 56, schůzi
Uzavření této darovací smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova
konané dne 3.1 1.2016 usnesením ó.2l32l56l9l20t6,
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za obdarovaného

Bc. Tomáš Navrátil
náměstek primátora

I,op-
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za dátce
Marta zeďková
starostka obce
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