
ŽÁDOST ze dne 14.01.2020 
  
Dobrý den, 
  
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o 
zpřístupnění informací uvedených v příloze tohoto emailu. 
Přílohu prosím můžete pro vyplnění: 
- vytisknout, vyplnit a jeho kopii přílohou zaslat zpět 
- vyplnit přímo do dokumentu a po uložení poslat jako přílohu 
  
Předem děkuji za odpovědi. 
S úctou, 
  
-
Adresa

  
jednající osoba: 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ ze dne 21.01.2020  
 
Vážený pane 
 
v příloze Vám zasílám poskytnutou informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
  
S pozdravem 
 

Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
radek.kriz@varnsdorf.cz 
tel.: +420 417 545 101 
www.varnsdorf.cz 

 



Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací, které se týkají finančních 

investic Vašeho města. Níže prosím uveďte, do jakých investičních nástrojů/aktiv Vaše město provedlo/provádí finanční investice, v jaké výši a jakého 

dosahuje výnosu. 

Název města  

Investice do: 

Upřesnění finančního 

nástroje/aktiva 

Výše investic k 

31. 12. 2019 

Výše investic k 

31. 12. 2018 

Výše investic k 

31. 12. 2017 

Výnos za rok 

2019  

Výnos za rok 

2018 

Výnos za rok 

2017 

Podílových fondů 
 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

Termínovaných 

vkladů (vč. 

spořicích účtů) 

 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

Dluhopisů 
 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

Ostatních 

finančních 

nástrojů 

 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

CELKEM Kč Kč Kč  

Celkový rozpočet 

(výdaje) pro rok 

2019 

Kč 

z toho finanční 

výdaje (výdaje 

na investice) 

                   %    

Plánované 

finanční 

investice pro 

rok 2020 

☐  ano, ve výši: ......................... Kč 

☐  ne 

Název banky, u které máte běžné účty 

(pokud máte běžné účty u více bank, 

uveďte prosím všechny) 

 

      

 

Spořící účty

0

0

0

 ČSOB a.s.
J&T a.s. 

Česká spořitelna a.s.        Sberbank a.s.

Město Varnsdorf, IČ 00261718

443.693.500

(Rozpočet schválený)

230.777 Kč663.972 Kč130.000.00057.000.00021.000.000

0,91 0,35 0,2

1.899.715 Kč

0
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