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  V KRÁLÍKÁCH 27.6. 2016 

 
 

Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
 
Městský úřad Králíky, finanční odbor obdržel dne 20.6.2016 vaši žádost o poskytnutí informací, kde 
požadujete poskytnutí následující informace:  

- U kterých konkrétních finančních institucí (konkrétní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, 
apod.) a na jakých účtech (číslo účtu, typ účtu – např. běžný, spořicí, apod.) měla obec Město 
Králíky ke dni 31.5.2016 uloženy své vlastní (§ 2 odst. 1 věta prvá zákona č.128/2000 Sb. o 
obcích) finanční prostředky? 
 

- Jaká byla ke dni 31.5.2016 výše zůstatků těchto finančních prostředků na jednotlivých účtech 
vedených pro Město Králíky u těchto finančních institucí? 
 

- Požadované informace, prosím, poskytněte postupem dle § 4a odst. 2 písm. a zákona, a to 
v následující struktuře: 
firma (název) finanční instituce / číslo účtu / typ účtu) / výše zůstatku na účtu k 31.5.2016 
 

 
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám 
sdělujeme následující: 
 
Firma (název) 
finanční instituce 

Číslo účtu Typ účtu 
Výše zůstatku na 
účtu k 31.5.2016 

Česká spořitelna a.s. 1324193309/0800 běžný 15.766.612,36Kč

Česká spořitelna a.s. 107-1324193309/0800 běžný 157.268,34Kč

Česká spořitelna a.s. 131-1324193309/0800 běžný 281.447,32Kč

Česká spořitelna a.s. 35-1324193309/0800 běžný 1.885.410,98Kč

Česká národní banka 94-2215611/0710 dotace 110,80Kč
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Magdalena Berková 
vedoucí finančního odboru 
 




