Čestné prohlášení
o vykonávaných činnostech, majetku, příjmech a závazcích v roce 2019

1. Jméno, příjmení, datum narození
Jméno
Příjmení
Datum narození

Jiří
Zavřel
20.5.1986

2. Zaměstnavatel a příjmy
Název

Policie ČR - Dopravní inspektorát
Klatovy
Sídlo
nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Vykonávaná funkce vrchní asistent
Příjem
32 062,- Kč (tarifní plat v hrubém)
Název
Město Klatovy
Sídlo
náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
Vykonávaná funkce zastupitel města, člen kontrolního výboru,
člen komise pro kulturu a cestovní ruch
Příjem
4 193,- Kč (hrubého)

Dále prohlašuji, že jsem
a) podnikal (podnikám) nebo provozoval (provozuji) jinou samostatnou
výdělečnou činnost
NE

X
Předmět podnikání/ výdělečné
činnosti

ANO

1. ------------

Způsob a místo výkonu podnikání/
výdělečné činnosti
------------

b) byl (jsem) společníkem nebo členem právnické osoby provozující
podnikatelskou činnost
NE
ANO

X
Charakteristika účasti ve
společnosti
1. ------------

Obchodní firma /
název

Sídlo/
Identifikační
umístění číslo

------------

------------ ------------

c) byl (jsem) statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem
řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozující
podnikatelskou činnost
NE

X

ANO

Charakteristika
orgánu
1. ------------

Obchodní firma /
název

Sídlo/
Identifikační
umístění číslo

------------

------------ ------------

d) byl (jsem) statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem
řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, neprovozující
podnikatelskou činnost
NE
ANO X Charakteristika
orgánu
1. spolek sdružující
příznivce hokejového
klubu

Obchodní
firma /
Fanklub HC
Klatovy, z.s.

Sídlo/
umístění
Nerudova
721, 33901
Klatovy

Identifikační
číslo
22815821

Pozice
prezident

3. Majetek (převyšující hodnotu 100 000,- Kč)
Vlastnictví

Druh

1

SJM

2

SJM

3

Jiří Zavřel

byt 3+1 (družstevní
podíl na vlastnictví),
Klatovy
zahrada se
zastavěnou plochou a
nádvořím, Klatovy
osobní automobil
(straší 12 let)

Hodnota
v době nabití
1 100 000,- Kč
v roce 2014

Způsob nabytí
stavební spoření, prodej
nemovitosti (garáž), rodinná

270 000,- Kč
v roce 2016

vlastní zdroje a rodinný dar
(140 000,- a 20 000,- Kč)

100 000,- Kč
v roce 2016

prodej původního vozidla,

půjčka (800 000,- Kč)

vlastní zdroje

Dále uvádím, že vlastním
a) cenné papíry nebo práva s nimi spojená

NE

X

ANO

Druh Emitent Cena v Kč
1. ---

---

---

b) jiný podíl v obchodní společnosti než je uveden v písmenu a)
NE

X
Identifikační Hodnota obchodního
Obchodní jméno/ název číslo
podílu

ANO

1. ---

---

---

c) spoření se státním zvýhodněním
NE
ANO X Obchodní jméno/název

Hodnota

1. Penzijní spoření

Několik desítek tisíc korun

2. Stavební spoření

Několik tisíc korun

Dále uvádím, že vlastním
nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze
smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky
NE
ANO X

1.

Druh
závazku Výše v Kč

Půjčka

375 000,- Kč
k únoru 2019

Jméno / název věřitele
Rodinný příslušník (matka), půjčka
na zakoupení družstevního podílu
na bytové jednotce (v roce 2014,
800 000,- Kč)

Datum aktualizace prohlášení 4.2.2019
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje a skutečnosti jsou pravdivé a řádně a včas je
budu aktualizovat.
V Klatovech 4.2.2019
Ing. Jiří Zavřel

