
Čestné prohlášení

Omámení o jiných vykonávaných činnostec\

oanámenío maietku nabytém v průběhu výkoru funkce a

oanámeni o příjmech, daruh a závartúch podávaná veřeinýn funkcionářem podb

rÁkgnač. r59žm6 Sb., o střetu zájmů, {dále jel ,ákon*)

l.

Všeobecné údaje

(§ 13 ottst t ákona)

A. Jméno, popř. jména, příjrnení a datum narozeni veřejného funkcionáí,e

C. Obdobi. za které se čestné prohlášení podává

D. Evidenční orgán -mffio

Jméno, popř. jména Karolina

Příimení
E- ,:
./.akovsKa

Datum narození 5" ďŇna1976

B. Orgán, ve lďerém veřejný funkcionář působí

Název Stat tarni město Ústí nad Labem - Městský obvod Ustí nad Labem - město

Sidlo V"lká Fl.ad.b"í 8A,40l l8 Ústí nad Labem

Identifikační číslo 0008 1 53 1

Vykonávanrá fimkce leuvolněná radní

2016

Stár,kač.l Dafoun: 27. čwrrn2017
Podpis: ,(Á\



tL
Oznámení o jiných rykonávaných činnostech

(§ 9 a 12 odst. 2 ákona )

Prohlašuji, že v oMobí uvedeném v časti I bodu C jsem

a) podnikal nebo provozovaljinou samostatnou výdělečnou činnost

b) byl společnkem nebo členem pnívnické osoby provozující podnikatelskou činnost

c) byl statutarnim orgánem nebo členem statutárního orginu" členem řídícího, dozorčího nebo

korrtrolního orgán u pravnické osoby, provozuj íc í podnikatelskou činnost

a místo qýkonu podnikáni/ qýdělečnéRedmět podnikáníi' výdělečné činnosti

2,72 72 419Generála Svobody } l93,
4l5 02 Tep|ice

společrrík,obchodní
podít 50%

Generála Svobody l l93, 272 72 419

Revolučni 26.40l l l
ústí nad Labem

250 l3 891

Strinkač.2 hrrn:27-čffiM,201'7
P"dpi.{./&)



d) vykonával další činnost v pracovněprávním neba obdobném váahu nebo ve služebním poměru,

vedle vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář

I lI.
Oznámenío majetku nabytém v průběhu výkonu funkce

(§ 10 a 12 odst. 2 zákana)

Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu Cjsem do svého vlastnictví nebo do společného
jměni manželů nabyl

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

nemovitostí. podle údajů katastru nemovitostí
fiako <iruh vlastnictví se pro tento účel uvede - vlastník. spoluvlastnik s uvedením výše spoluvlastnického podílu
nebo společné _iměni manželú)

nánr. Curieových 90 l 17.

1 1ó 40 Praha l

Králova Vý,šina 3|3217.
400 96 Ústí nad Labem

Dďum: 27.čry7na20l7
podpis: 

.A. rffi.
Stánkač.3



b) vlastnickápráva k věcem movit},m, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná

cena přesáhla částku 500 000 Kč
(do tohotcl souhmu se nezapočítár,ají věci- prava nebo.iiné majetkové hodnoty"_iejichž cena je nižší

než 25 000 Kč)

cJ cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona e.59ll1992 Sb., o cenných papirech, ve

znění pozdějších předpisů. pokud celková l}še kupní ceny cenných papírů odjednoho emitenta

nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku -50 000 Kč anebo částku l00 000 Kč
v připadě více ernitentů

d)jiný podíl v obchodní společnosti nežje uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu
přesahuje častku 50 000 Kč anebo částku l00 000 Kč,jde-li o podíly u více obcliodních

spoIečností

Dďrrfi zl.&;wwzafi
P@is: r/-,Š\

/(\U t\č§

Obchodni jménolnázev

Sftinka č. 4



IV. Oznámení o příjmech, darech a závazcích

(§ l1 a 12 otlst.2zákona)

Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu C jsem

a) získal peněžité příjmy nebo jiné rnajetkové výhody. zejména dary. s výjimkou darů uvedených v

oznámení o ma;etku naúytém v průběhu nylonu funkce podle části lll,, odměny, příjmy

z podnikatelské nebo jiné samostatné qýdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo

činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichž souhrnná qýše

přesáhla v kalendářním roce l00 000 Kč
(zapeněžiťýpříjem nebo jinou majetkovou qihodu_se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další

náležitosti" na které má veře_iný funkcion#-náior. u'souvislosti s uykonem f,nkce.podle zvlášrnich

právních preapisi':'áoior,"t" ;'áňt."u ,.'n"'-póiiiávají dary, jejichž cena je nižší než l0 000 Kč)

b) měl nesplacené firranční závazky,zejrnéna půjčk1,, úvěry, nájernné, závazky ze smlouvy o ná.inru
' 

s právem koupě nebo směnečné závazky.jejichž souhrnrrá v,ýše přesáhla k3 l, prosinci

kálendářnílro roku, za ně_|ž se oznámení podává, částku t00 000 Kč

Výše příjmu nebo majetkové výhody

226 9l7 Kč

5Početvyplněných stran

Prohlašuji. žejsem údaje uvedl úplně a pravdivě

nad Labem dne 27. června2a|1

Strrinka č. 5

Podpis


