
oBEcNí úŘeo
BRLoH

ťh dopq.

0!ó 1 0. 10, 2016

,^|\1 ;,\\, {e+

lll.:

i,,.-
: l|-
z4,1

ř

ltltd
(, lt-

t a/orruaa. d{* zákot* ě 7oó,/7 q q q Sh,
rrwMné*w k Í*rlc**,."

Informace dle zákona č. 10ó/1999 Sb.o o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu Listiny zák|adníchpráv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku

České republiky a zákorta č. t06ll999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vas žádám

o zpřístupnění následuj ících informaci:

- seznam všem aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel ÚčtŮ

- kopii darovací smlou,,1z, kde je územně samosprávný celek dárce, jedná §e mi o smlour,u,

která byla uzavíena jako poslední

Mé údaje dle § 14 zákonač. 106/1999 Sb. jsou následuiícíí _,__.nati 
- ,r

trvalý pobyt

pokud budete požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informacÍ, prosím o oznámení této

skutečnost spolu s ýší úhrady před poskYnutím informace. Prosím o rozpis, jak se k dané

částce dospělo.

Děkuji vám zaposkýnutí informací a přeji vám hezký den

V Praze dne 10. řúna 2016

J\ ;.í: i:ffiJ.lil,
identifikátor datové schránky\
(žádám o zasílání do datové schránky)



v ří,§AVLIJU 1 |,)u. lu.t&
n . -,Ó
1L:-r'9._

OBECNÍ ÚŘnO BRLOH
Brloh 69, 5350í Přelouč

Spis. zn.: 24ó l2a16
č,1:oue 28n016
Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
Tel: 608439486
E-mail: briohou@volny, cz

Datum: 19.10.20'16

Vážený pan

Věc: lnformace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pant :

na základě Vašížádosti ze dne 10,10,2016 Vám sdělujeme požadované informace:

Obec Brloh má vedený běžný účet u Komerční banky, a.s. a číslo tohoto účtu je uveřejněno
na webových stránkách obce wwq/,b!-lo_h.!19!, v sekci lnformace podle zákona č.

106/1999Sb.. Obec dále disponuje účtem č. 94-7413561t0710 u České párodní banky.

V příloze této zprávy Vám zasíláme kopii poslední darovací smlouvy, kterou obec uzavřela.

S pozdravem

příloha: darovací smlouva

Aleš Drahokoupil
starosta obce Brloh

sídlo: Brloh 69, 53501 Přelouč, lČ: 00273384, č.ú.: 1132456110100

www,brloh.net., e-mail: brlohou@volnv.cz, tel.: 775907598
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Obec Brloh

Brloh 69

535 01 Přelouč

tčo: oozlllg+ {

zastoupená starostou panem A|ešem Drahokoupilem

(dále jen dárce}

a

Pořádání kulturních a společenských akcí

Jaroslav Teplý

Semtěš 49

286 b1 Čáslav

lČo 64z2272t

{dále jen obdarovaný}

Uzavírají v souladu s § 628 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu.

Dárce dává tímto obdarovanému finanční dar ve výši 1 500,_ Kč (slovy

jedentisícpétsetkorunčesk,ých },

obdarovaný prohlašuje, že shora uvedenou částku použije na akci ,,Návrat do středověku,

aneb den středověké zábavy a dcvednosti" rlne 6,8,?016,

obdarovaný výše uvedenou částku při.ime v hotovosti do svráho vlastnictvÍ, coŽ stvrzuje svým

podpisem.

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že tato srn|ouva plně odpovídá jejich svobodné a

pravé vůli, že je prostá omylů a že tento úkon je učiněn svobodně a vážně,

smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Tato srnlouva je

vyhotovena ve 2 st€jnopisech, z nich každá strana obdrží jedno vyhotovení,

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma srnluvními stranami,

veškeré změny a doplňky nrohou být proved§ny za souhlasu obou srnluvních stran písemnou

formou.
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