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

 
Dne 1.3.2017 obdržel Obecní úřad Malé Svatoňovice prostřednictvím datové schránky 
Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte poskytnutí následujících 
informací: 

- seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územní samosprávný celek majitel 
účtu (včetně čísel příslušných účtů) 

- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č.89/2012 Sb., kde je 
územně samosprávný celek dárce, jedná se mi o smlouvu, která byla uzavřena 
jako poslední vzhledem k datu odeslání mé žádosti 

Obecní úřad zaevidoval žádost pod č.j. 0316/2017, posoudil ji a konstatuje, že se jedná o 
žádost o informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a obsahuje potřebné náležitosti. 
Odpověď je následující: 

- Seznam všech aktivních bankovních účtů: 
           Bankovní účet u České spořitelny – 2906215349/0800 
           Bankovní účet u České spořitelny – 35-2906215349/0800 
           Bankovní účet u České národní banky – 94-511601/0710 

- Darovací smlouva s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice ze dne 
27.1.2017 uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Odpověď zasíláme na základě Vašeho požadavku do Vaší datové schránky. 
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace Obec Malé Svatoňovice nepožaduje po 
žadateli uhrazení nákladů na poskytnutí informací dle § 17 zákona č.106/1999 Sb. 
Poskytnuté informace budou v souladu s § 5 zákona č.106/1999 Sb. zveřejněny 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.malesvatonovice.cz. 
 
                                                                                            Vladimír Provazník 
                                                                                                 starosta obce 

Příloha 
Darovací smlouva s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice ze dne 27.1.2017 
uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 



                 DAROVACÍ SMLOUVA  
                                

uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník 
Smluvní strany 

Obec Malé Svatoňovice,  
se sídlem: Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO: 00278114 
zastoupená: Vladimírem Provazníkem, starostou obce, nar. 15. 8. 1983, 
bytem Zahradní 253, 542 34 Malé Svatoňovice, 

(dále  jako „dárce“) 
a 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice 
se sídlem: Petrovice 13, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO: 65197437 
zastoupený: Oldřichem Nehybou, nar. 3. 9. 1965, bytem Petrovice 27, Malé Svatoňovice   

(dále též jen „obdarovaný“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto darovací smlouvu (dále jen „smlouva“): 
 

Článek I. 
Předmět a účel daru 

1. Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 1 500 Kč (slovy: Jeden tisíc pět set korun českých) a 
obdarovaný tento finanční dar přijímá. 

2. Dárce finanční dar poskytne v hotovosti a předá obdarovanému v pokladně obecního úřadu  
po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Finanční dar bude použit obdarovaným pro podporu jeho činnosti v r. 2017 (1 000 Kč Den matek - květen; 
500 Kč Mikulášská nadílka – prosinec). 

  
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy způsobuje neúčinnost    ostatních 
ujednání této smlouvy, neboť smluvní strany považují všechna ustanovení za vzájemně neoddělitelná.  

2. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

3. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím 
podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše 
uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

4. Darovací smlouva byla schválena Radou obce dne 23. 1. 2017, usnesením č. 16/1-17.            

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom. 
                                                        

V Malých Svatoňovicích dne: 27. 1. 2017 

 
 
………………………………………….…………………….                             …………………………………………………………………………. 
                                   dárce                                                                                          obdarovaný 
                     Obec Malé Svatoňovice         
 


