Cestné prohlášení
oznámení

o

jiných vykonávaných činnostech,

oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a
oznámení o příjmech' darech azávazcích podávaná veřejným funkcionářem pod|e
zákona č. |5912006 Sb.' o střetu zájmů' (dále jen ,,zákon,,)

L
Všeobecnéúdaje
($ 13 odst.

1ákona)

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

Příjmeni

Václav
Modračka

Datum narozeni

30.5.1936

B. orgán' ve kterém veřejný funkcionář působí

Název

obec Sedliště

SídIo
Identifikační čís1o

Sedliště 63
00574244

Vykonávaná funkce

místostarosta obce

C. období' zakteré se čestnéprohlášení podává

20t1

D. Evidenčníoreán

Stránka č. 1

Datum:26.6.2012

Podpis: !

cz,-č z z-,li.<--

II.

oznámení o jiných vykonávaných činnostech
($ 9 a 12 odst.2 zákona)
Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu Cjsem

a)

podnikai nebo provozoval jinou samostatnou r,"ýdělečnou činnost

Předmět podnikání/ lrydělečné činnosti

b)

byl společníkemnebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost

Charakteristika
účastive

c)

Způsob a místo výkonu podnikání/ ýdělečné

obchodní
firmalnžuev

Sídlo/
umístěni

byl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího,dozorčíhonebo
kontrolního orgánu práwické osoby, provozuj ícípodnikatelskou činnost

obchodní

ťrmalnázev

Stránka č. 2

Datum:
ťoop|si

26.6.2012 r
í."'4 rL<-/: L4.z*7L

d)

q,konával da]šíčinnost v pracovněpráyním nebo obdobném vztahu nebo ve
služebnímpomeru,
vedle vztahu nebo poměru, v němž působiljako veřejný funkcionář

Sídlo/ umístěni

organizační

IIT.

oznámení o majetku nabytém v průběhu qýkonu ťunkce
($ 10 a 12 odst. 2 zákona)
Prohlašu|i, že v období uvedeném v části I bodu Cjsem do svého
vlastnictví nebo do společného

jmění manželů nabyl

a)

vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovítostem, které jsou předmětem
evidování v katastru
nemovitostí, podle údajůkatastru nemovitostí

(jako druh vlastnictví se pro tento účeluvede - vlastník, spoluvlastník
s uvedením výše spoluvlastnického podílu
nebo společnéjmění manŽelů)

SÍanka č. 3

DatLrm: 26.6.2012
IPnrlnic.
vuPrr'

i
,
/
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b)

vlastnickápráva k věcem movitym, jinápráva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichŽ souhrnná
cena přesáhla částku 500 000 Kč
(do tohoto souhmu se nezapočítávajívěci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž cenaje niŽší
neŽ 25 000 Kč)

c) cenrré papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č.59111992 Sb., o cenných papírech, ve
znění pozdějšíchpředpisů, pokud celková l"ýše kupní ceny cenných papíru odjednoho emitenta
nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku l00 000 Kč
v případě více emitentů

Cena v Kč

d)jiný podíl v obchodní společnosti neŽje uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu
přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč' jde-li o podíly u více obchodních
soo1ečností

obchodní iméto/ názey

Stranka č. 4

Datum:26.f.2012
Podpis: . ( c.z.n-'č,t.2l.. 7

IV'

Oznámení o příjmech' darech azávazcích
($ 11 a 12 odst' 2zákona)

Prohlašuji, Že v období uvedeném v části l bodu Cjsem

a)

získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody' zejména dary, s ýimkou darů uvedených v
oznámeni o majetku nabytém v pruběhu r,"ýkonu funkce podle části III., odměny, příjmy
z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účastinebo
činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichŽ souhrnná ýše
přesáhla v kalendářním roce l00 000 Kč
(zapeněŽiý příjem nebojinou majetkovou vyhodu Se pro tento účelnepovažují plat, odměna nebo další
náleŽitosti, na které má veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních
právních předpisů; do tohoto souhrnu se nezapočítávajídary,jejichž cenaje nižšinež10 000 Kč)

Výše příjmu nebo majetkové lryhody

b) měl nesp|acené finančnízávazky, zejména půjčky'úvěry' nájemté, závazky ze smlouvy o nájmu
s právem koupě nebo směnečné závazky,jejichŽ souhmná

ýše přesáhla

kalendářního roku, za nějŽ se oznámenípodává, částku 100 000 Kč

Výše v Kč

Počet lyplněných stran

Jméno / název věřitele

5

Prohlašuji, Žejsem údaje uvedl úplně a pravdivě

vm

dne

Podpis
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