Obecní úřad Ctiboř
Ctiboř 37, 258 01 Vlašim
IČO: 00473511, DIČ: CZ00473511
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vlašim
Číslo účtu: 0320051309/0800

Čestné prohlášení
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o
majetku nabytém v průběhu funkce a oznámení o příjmech,
darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle
Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Všeobecné údaje (§ 13 odst.1 zákona)
Jindřiška Srbová, nar. 19.10.1972
Název orgánu: Obec Ctiboř, 258 01 Ctiboř 37
IČ: 00473511
Funkce: starosta
Období, za které se čestné prohlášení podává: 2010
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9 a 12 odst. 2 zákona )
Prohlašuji, že jsem v uvedeném období:
- nepodnikal, nebo provozoval jinou samostatnou výdělečnou činnost
- nebyl společníkem nebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost
- nebyl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího
nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost
- nevykonával další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním
poměru, vedle vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář
Oznámení o majetku nabytém v průběhu funkce ( § 10 a 12 odst.2 zákona )
Prohlašuji, že v uvedeném období jsem do svého vlastnictví nebo do společného jmění manželů nenabyl:
- vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem
- vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná
cena přesáhla 500.000,- Kč
- cenné papíry nebo práva s nimi spojená
- jiný podíl v obchodní společnosti

Oznámení o příjmech, darech a závazcích ( § 11 a 12 odst. 2 zákona )
Prohlašuji, že v uvedeném období jsem nezískal:
- peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody jejichž souhrnná výše přesáhla v kalendářním
roce 100.000,- Kč
- měl nesplacené finanční závazky jejichž souhrnná výše k 31.12. přesáhla 100.000,- Kč

Prohlašuji, že jsem výše uvedené údaje uvedl úplně a pravdivě

Ve Ctiboři, 27.6.2011
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Obecní úřad Ctiboř
Ctiboř 37, 258 01 Vlašim
IČO: 00473511, DIČ: CZ00473511
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vlašim
Číslo účtu: 0320051309/0800

Čestné prohlášení
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu funkce a
oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů.
Všeobecné údaje (§ 13 odst.1 zákona)
Jaroslav Toula, nar. 16.2.1952
Název orgánu: Obec Ctiboř, 258 01 Ctiboř 37
IČ: 00473511
Funkce: zástupce staosty
Období, za které se čestné prohlášení podává: 2010
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9 a 12 odst. 2 zákona )
Prohlašuji, že jsem v uvedeném období:
- podnikal, a provozoval jinou samostatnou výdělečnou činnost
- nebyl společníkem nebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost
- nebyl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího
nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost
- nevykonával další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním
poměru, vedle vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář
Oznámení o majetku nabytém v průběhu funkce ( § 10 a 12 odst.2 zákona )
Prohlašuji, že v uvedeném období jsem do svého vlastnictví nebo do společného jmění manželů nenabyl:
- vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem
- vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná
cena přesáhla 500.000,- Kč
- cenné papíry nebo práva s nimi spojená
- jiný podíl v obchodní společnosti

Oznámení o příjmech, darech a závazcích ( § 11 a 12 odst. 2 zákona )
Prohlašuji, že v uvedeném období jsem nezískal:
- peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody jejichž souhrnná výše přesáhla v kalendářním
roce 100.000,- Kč
- měl nesplacené finanční závazky jejichž souhrnná výše k 31.12. přesáhla 100.000,- Kč

Prohlašuji, že jsem výše uvedené údaje uvedl úplně a pravdivě

Ve Ctiboři, 27.6.2011

Jaroslav Toula, v.r.

