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Príloha k vyhlášce c. 578/2006 Sb.

v

Cestné prohlášení

Oznámení o jiných vykonávaných cinnostech, oznámení o majetku nabytém v
prubehu výkonu funkce a

oznámení o príjmech, darech a závazcích podávaná verejným funkcionárem podle
zákonac. 159/2006Sb.,O stretu zájmu, (dále jen "zákon")

I.

Všeobecné údaje
(§ 13 odst. 1 zákona)

A. Jméno, popr. jména, príjmení a datum narození verejného funkcionáre

B. Orgán, ve kterém verejný funkcionár pusobí

Název

Sídlo
Mesto Hrádek nad Nisou
Horní námestí 73,
Hrádek nad Nisou,
463 34

Identifikacní císlo

Vykonávaná funkce Starosta mesta

C. Období, za které se cestné prohlášení podává frok2007

D. Evidencní orgán

Stránka C. 1 Datum: 211. b<1f)Ot

POdPiS~1n/~Ú

Jméno, popr. jména Martin

Príjmení Puta
Datum narození 13.9.1971
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II.

Oznámení o jiných vykonávaných cinnostech (§
9 a 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, že v období uvedeném v cásti I bodu Cjsem

a) podnikal nebo provozoval jinou samostatnou výdelecnou cinnost

b) byl spolecníkem nebo clenem právnické osoby provozující podnikatelskou cinnost

c) byl statutárním orgánem nebo clenem statutárního orgánu, clenem rídícího, dozorcího nebo kontrolního
orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou cinnost

Stránka c. 2 Datum: 2 ~< r;~'2e;tJ f
Podpis: /)/J A._/

.
~ / '/

t ,Vf7V61.m/(/\ I~

NE X

lANO !predmetpodnikání/ výdelecné cinnosti
pusob a místo výkonu podnikání! výdelecné

cinnosti

1.

2.

3. .

NE X

ANO
Charakteristika Obchodní Sídlo/ dentifikacní
úcasti ve ,. firma / název umístení císlo

1.

2.

3.

NE
dentifikacníCharakteristika Obchodní Sídlo/lANO X orgánu firma / název umístení císlo

Clen predstavenstva CSAD Liberec 6,
Ceské mládeže 594/33, 250 45 5041.

spolecnosti Liberec, a.s. PSC 460 06

2.

3.
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d) vykonával další cinnost v pracovneprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním pomeru, vedle vztahu
nebo pomeru, v nemž pusobil jako verejný funkcionár

lNE x
-<

~NO
I

~harak~ercmnostI I

Obchodní
firma I název I

SídIO!.u~í~tení ~~entifikacní
orgamzacm ICIS10

1.

2.

3.

III.

Oznámení o majetku nabytém v prubehu výkonu funkce
(§ 10 a 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, že v období uvedeném v cásti I bodu Cjsem do svého vlastnictví nebo do spolecného
jmení manželu nabyl

a) vlastnická nebo jiná vecná práva k nemovitostem, které jsou predmetem evidování v katastru nemovitostí,
podle údaju katastru nemovitostí
Uako druh vlastnictví se pro tento úcel uvede - vlastník, spoluvlastník s uvedením výše spoluvlastnického podílu nebo spolecné jmení
manželu)

Prohlašuji, že v období výkonu funkce starosty mesta Hrádek nad Nisou tj. od 13.11.2002 jsem do svého
vlastnictví nebo do spolecného jmení manželu nabyl vlastnická nebo jiná vecná práva k nemovitostem, které
jsou predmetem evidování v katastru nemovitostí, podle údaju katastru nemovitostí
Uako druh vlastnictví se pro tento úcel uvede -vlastník, spoluvlastník s uvedením výše spoluvlastnického podílu nebo spolecné jmení
manželu2

Stránka C. 3 Datum: 2~~(; - 'ZOo.f

POdPil1~/Jv~ 'V

E X

ANO Druh nemovitosti Druh vlastnictví Cena v Kc Zpusob nabytí

1.

NE

lANO X Druh nemovitosti Druh vlastnictví Cena v Kc pusob nabytí

RD se 3 b.j. SJM
2.950.000 Kc

Turistická 197, Znal.posudek c. Kupní smlouva1. 463 34 Hrádek n.N. Martin Puta, 1098-252/2007
Z 13.8.2004

vcetne p.p.c.744, 745 Sy/wia Puta Swiercz Ing.Zdenek Mi/ler
k.ú.Donín (1187 m2) 13.8.2007
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b) vlastnická práva k vecem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná cena presáhla
cástku 500 000 Kc

(dotohotosouhrnusenezapocítávajívecí,právanebojíné majetkovéhodnoty,jejíchžcenaje nížšínež25000 Kc)

c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona c. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znení
pozdejších predpisu, pokud celková výše kupní ceny cenných papíru od jednoho emitenta nebo práv s nimi
spojených v dobe nabytí presahuje cástku 50 000 Kc anebo cástku 100 000 Kc v prípade více emitentu

d)

d) jiný podíl v obchodní spolecnosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu presahuje cástku
50000 Kc anebo cástku 100000 Kc, jde-li o podíly u více obchodních spolecností

e)

Stránka c. 4 Datum:

Podpis:
Zr~0"'2@r

fliVukÁh.0

NE
-

lANO XtNázev Cena v Kc lzpusob nabytí

Fotovoltaická
1. elektrárna 695.000 Kc Smlouva o dílo R.I.P. Decín

5KW
2.

3.

4.

5.

NE X

ANO Drnh IEmitent Cena v Kc

1.

2.

3.

4.

5.

NE X

lANO Obchodní jméno! název
dentifikacní lHodnota obchodního

císlo podílu

1.

2.

3.
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IV. Oznámení o prijmech, darech a závazcích
(§ 11 a 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, že v období uvedeném v cásti I bodu Cjsem

a) získal penežité príjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou daru uvedených v oznámení o
majetku nabytém v pro behu výkonu funkce podle cásti III., odmeny, príjmy z podnikatelské nebo jiné
samostatné výdelecné cinnosti, dividendy nebo jiné príjmy z úcasti nebo cinnosti v právnických osobách
provozuj ícÍch podnikatelskou cinnost, jejichž souhrnná výše presáhla v kalendárním roce 100 000 Kc
(za penežitýprijemnebojinou majetkovouvýhoduse pro tento úcel nepovažujíplat, odmenanebo další náležitosti,na které má
verejnýfunkcionárnarokv souvislostis výkonemfunkcepodle zvláštníchprávníchpredpisu;do tohoto souhrnuse nezapocítávají
dary,jejíchžcenaje nižšínež 10000Kc)

b) mel nesplacené financní závazky, zejména pujcky, úvery, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem
koupe nebo smenecné závazky, jejichž souhrnná výše presáhla k 31. prosinci kalendárního roku, za nejž se
oznámení podává, cástku 100 000 Kc

c)

Pocet vyplnených stran

Prohlašuji, že jsem údaje uvedl úplne a pravdive

v /fff' t'ltu tV.~,

Podp.~/l/J /1/1/.
.

is .. r 17 'If

/ t/I/I/I//l~' yvv~

2<p-.,b-~7eo/dne

Stránka C. 5

NE

ANO X toruh droj Výše príjmu nebo majetkové výhody

1.
Financni Mesto Hrádek nad Nisou 69.260,-Kc (usneseni zastupitelstva mesta

dar 10/144/ZM/07

2. Pronájem Nájemni smlouvy Donin, 73.000,-Kc
bytu Turistická c.p.197

3. Mzda Vulkan a.s. 75.000,- Kc
odstupné výpoved z prac. pomeru - 3 mes.odstupné

4.

NE

ANO !Druh
ýše v Kc Jméno / název veritele

závazku

1. Úver ze stavebního sporení 2.185.467,76 KcStavební sporítelna Ceské sporítelny

2. Úver 374.277,20 KcCeská sporitelna a.s.

3. Úver ze stavebního sporeni 104.850,60 Kc Ceskomoravská stavební sporitelna

4.


