
Čestné problášení

Oanámení o jiných vykonávaných ěinnostecb,

oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonn funkce a

omámeni o pffjmechn darí'chazávazr'kh podávaná veřejným funkcionářem podle

zákona č. t59rr{n6 §b., o střetu ájmů, (ůále jen ,zákon')

t.

Všeobecnó údaje

(§ 13 odst l zíkona)

A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

C. Období, za které se čestné prohlášení podává 20l5

D. Evidenční orgán - město

Jméno, popř, jména Karolina
řijmení Ž,itnu.loi
Datum narození 5. dubna1976

B. Orgán, ve kterém veřejný funkcionář působí

Název ýtatutarnl město Ústi nad Labem - Městský obvod Ustí nad Labern - město

§ídlo Vett a Háební 8A,40l l8 Ústi nad Labem

Identiťrkační číslo 00081 53 1

Vykonávaná funkce neuvolněná radní

Sffir,kač.l Dafim: l5-,čerln12016
Podpis: íř\



tt-

Oznámeni o jiných v_vkonávaných činnostech

(§ 9 a 12 odst. 2 ákona )

Prohiašuji. že v oMobi uvedeném v části I bodu C jsem

a) podnikal nebo provozovaljinou samostaínou výdělečnou činnost

b) byl společníkern nebo členem právnické osoby provozující podnikateiskou činnost

c) byl statutárním orgánem nebo členem statutámího orgánu, členem řidiciho, dozorčího nebo

kontro| n iho orgánu pnivnické osoby" provozuj íc í podnikatel skou činnost

Způsob a misto výkonu podnikánii výdělečné

činnosti
ředmět podnikáníi výdělečné činnosti

DEEP SPlRtT s.r,o. 272 7? 419

272 72 4l9

Revoluční 26,401 l l
tlstí nad Labem

250 l3 89l

kurr: L5-č§\ala20l6
podpis: 

,{ ,ffi
S#nkač.2



d) vykonával další činnost v pracovněpnivnfun nebo obdobném vztahu nebo ve služebnim poměru.

vedle vztahu nebo poměru. v němž působil jako veřejný funkcionář

IIL
Oznámenio majetku natlytem v průběhu výkonu funkce

(§ 10 a 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, že v období uvedeném v části l bodu Cjsem do svého vlastnictvi nebo do společného

.iměni manželů nabyl

a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, které jsou předmětem evidování v katasřu
nemovitostí, podle údajů katastru nemovitostí

fiako druh vlastnictvi s§ pro tento účel uvede - vlastník, spoluvlastnik s uvedením 
""ýše 

spoluvlastnickóho podilu
nebo sptrlečné jmění manželú)

Curieových 901/7.
11640 Praha 1

Stánkač.3 Dahrm: 15. *Tynq.20t6
Podpir.ÁrV,:'

,ova Výšina 3I32l7,
96 Ústi nad Labem



b) vlastnickáprávak věcem movit_Ým, jináprávanebo jiné majetkové hodno§, jejichž souhrnná
cena přesáhla částku 500 000 Kč
{do tohoio souhmu se n*započitávají věci- prava nebo iiné majetkové hodno§- je_iichž cena je nižší

než 25 000 Kč)

c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podte zákona č, 59l.!1992 Sb., o cenných papíreclr, ve

znění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů odjednoho emitenta

nebo práv s nirni spojených v dotlč nabytí přesahuje čristku 50 0CI0 Kč anebo částku 100 i}00 Kč
v případě více smitentů

d)jiný podil v obchodní společnosti nežje uveden v písmenu c), pokrrd hodnota tohoto podilu
přesahuje částku 5ů 000 Kč anebrr částku lů0 000 Kč,jde-li o podíly u více obchodních

společností

íjrnéno/ název

fuum: t5.fuyffi20l6
P@is: { lffi

SFankač.4



ry. Oznámení o příjmech, darech azávazcich

(§ ll a 12 odst.2 ákona}

Prohlašuji, že v období uvedeném v části l bodu Cjsem

a) získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody. zejména dary. s výjimkou darů uvedených v
oznámení o rnajetku nabl,tém v prubčhu výkonu funkce podle části III., odměny, příjmy
z podnikatelské nebo jiné samostatné rnýdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo

činnosti v právnic§ich osobách provozujícich podnikatelskou činnost.jejichž souhrnná výše
přesáhla v kalendářním roce l00 000 Kč

(zapeněžitý příjem nebojinou majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další
náležitosti. na které má veřeiný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvlášíních
právních předpisů; do tohoto soulrrnu se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než l 0 000 Kč)

b} nrčl nesplacené finančni ávazky,, zejména půjčk1,,, úvěry, nájemné, ávaz*y+ ze smlouv;- o nájmu

s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrnná výše přesáhla k3 l . prosinci
kalendařního roku, za nějž se oznámení podává, částku l00 000 Kč

Početvyplněných sfran

Prohlašuji, žejsem údaje uvedl úplně a pravdivě

stí nad Labem l 5. června 20 1 6

Vý,še příjmu nebo majetkové v.r hody

602 537 Kč

Jméno l název věřitele

5

Strránka č. 5

Podpis

dne


