
Miroslav potměšil

Střelná 198
4I7 23 Košťany

Ve Střelné dne 9. zatíí2013

Městský úřad Košťany
Sekretariát starosty
Teplická297
4I7 23 Košťany

Věc: Žádost o poskvtnutí informace dle zák 106/1999 Sb.. ve znění pozděiších předpisů

Žaaa^o poskytnutí těchto informací ďle zák. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím:

1/ Konkrétně žádám o kopii nájemní smlouly se všemi jejími ostatními dodatky na pronájem
části pozemku p. ě.413ll panu Jiřímu Procházkovi na zahradu s příslušenstvím a o informaci
o plnění jeho závazků vůči městu Košťany vyplívajícíchztéto nájemní smlouvy k datu
31.8.2013.

2l Kottklétné zdali má zminěný nájemce uttazeny veškeré pohledávky vyplívající z této
nájemní smlouvy atedy zdali,plní povinnosti, které nájemci touto nájemní smlouvou vznikli.

3/ Konkrétně zdali došlo k řádnému zaplaceni nájmu za jednotlivá období lyplívající
znájemní smlouvy. Tedy v jak} konkrétní den (datum) mělo být takto učiněno a konkrétně
kdy bylo takto učiněno.

Týo informace požaduji sdělit od data platnosti této nájemní smlouvy do současné doby.
Vzhledem k tomu, že se jeďná o běžně evidované informace, žádám o sdělení těchto
informací v zákonem dané lhůtě.
Zalryřízenítéto žáďosti Vám předem děkuji.

Miroslav Potměšil

Došlg 
0 9. 09 2013

č.i., .1oan}:cla-_



Město Košťany
Teplická 297

4l7 23 Košťany
lC:2ó6400 DIC: CZ0026640t] tel.4l7568l83 fax; 4l7568027

V Košťanech, drre l 0.09,201 3

Miroslav potměšil

Sídliště 198
417 23 Košťany

Věc: Odrrověd' ve smvslu zákona č. 10ó/ l999 Sb.

Na základě Vašeho doíazuze dne 09.09"2013 doručenóho dne 09.09.20i3 pod číslem
jednacím rc39l2al3 Vám poskýujeme týo iníbnnace:

V příloze Vám zasíláme smloulrr o pronájmu pozemku ke zŤízení zahrádky ze dne
01.01.1997, dodatek ě. I ze clne 0t.01.2010, dodatek ó.2 ze dne 06.01.2011, dodatek č. 3 ze
dne 16.04.2aI2.

Pohledávku ve výši 1.908,- Kč za pronájern pozemku za rok 2013 je do dnešního dne
neuhrazena. Splatnost této pohledávky byla 30.04,2013,

Roky 2aI2, 201 | , 20 1 0 j sou uhrazeny po splatnosti. Splatnost by;la vždy 30.04 daného
roku.

Rok 2012 uhrazen 19,|2.2012
Rok 201 1 uhrazen ve dvou splátkách po 954,- Kč dne 05.01.201 1 a 08" 1 2.20 l l
Rok 2010 uhrazen ve dvou splátkách po 954,- Kč dne 28.06.20lů a 05.01.201l

S pozdravem
MĚsTo xo§Ťnrqy

TEPtlcKÁ 997
417 23 KošŤANY


