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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku 
České republiky a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám 
o zpřístupnění následujících informaci:

- kompletní výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016, kde je územně samosprávný celek 
majitel účtů

- kopii darovací smlouvy, kde je územně samosprávný cel^k dárce, jedná se mi o smlouvu, 
která byla uzavřena jako poslední

Mé údaje dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou následující: Roman Mika, nar. 27. 9. 1987, 
trvalý pobyt Paláskova 1106/1, Praha 8 - Kobylisy, 182 00.

Pokud budete požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informací, prosím o oznámení této 
skutečnost spolu s výší úhrady před poskytnutím informace. Prosím o rozpis, jak se k dané 
částce dospělo.

Děkuji vám za poskytnutí informací a přeji vám hezký den

V Praze dne 5. října 2016 Roman Mika

Roman Mika č.ú.1011780131 (Equa bank)

narozen 27. září 1987 č.ú. 3210985067 (Sberbank)

trvalý pobyt: Paláskova 1106/1, identifikátor datové schránky: 6e6je6t

Praha 8 -  Kobylisy, 182 00 (žádám o zasílání do datová schránky)



Pan
Roman Mika 
Paláskova 1106/1 

182 00 Praha 8 - Kobylisy

Vaše zn: Naše čj: Vyřizuje/linka: V Bezkově:

Kremláčková/5J5236346 13. 10. 2016

Věc:

Vážený pane Míko,

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.ř Vám 

přílohou zasíláme výpisy bankovních účtů za září 2016. Kopii darovací smlouvy, 

kterou žádáte, na úřadě žádnou neevidujeme.

S pozdravem

Přílohy:

-výpis č.ú. 10326741/0100 

-výpis č.ú. 107-4865830247/0100 

-výpis č.ú. 94-12911741/0710 OBEC BEZKOV
Bezkov 71 ,669  02 Znojmo 

lč:00600121

J iř í Tunka 

starosta obce Bezkov

IČO: 00600121 Bankovní spojení: 10326-741/0100 Email: obecbezkov@volny.cz


