
Čestné prohlášení

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech,
oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce

a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným
funkcionářem podle zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

I.
Všeobecné údaje

Jméno, popř. jména Karel

Příjmení, titul Ing. Březina

Datum narození 25. 11. 1972

Název Hlavní město Praha

Sídlo Mariánské nám. č. 2, 11001 Praha 1

Identifikační číslo Hlavní město Praha - 00064581

Vykonávaná funkce 1.náměstek primátora

130.11.2010 - 31.12.2010

Datum: 24. 6. 201AlJ/y/, /7 ~
Podpis: 'UP-f /~A

(v případě podání Čestněhoprohlášenj ./1::3.t:Jf;;;'dObě
musí být opatřeno zaručeným elektr.dnický:::::;pi~~,J)



II.
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech

NE x*

ANO * Předmět podnikáníl Způsob a místo výkonu podnikáníl
výdělečné činnosti výdělečné činnosti

1.

2.

3.

b)
činnost

NE *

ANO x* Charakteristika Obchodní Sídlol Identifikační číslo
účasti firma 1 název umístění

1. Společník Truhlářství Březina, Praha 10, Vršovice, 271 01 177
s.r.o. Ruská 1242/180

2.

3.

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

NE *

ANO x* Charakteristika Obchodní Sídlol Identifikační číslo
orQánu firma 1 název umístění

1. Jednatel Truhlářství Březina, Praha 10, Vršovice, 271 01 177
s.r.o. Ruská 1242/180

2. Předseda Dopravní podnik Praha 9, 19022 00005886
dozorčí rady hl.m. Prahy, a.s. Sokolovská 217/42

3. Clen dozorčí RENCAR PRAHA, Praha 8, 186 00 00506397
rady a.s. Křižíkova 148/34



d) vykonával další činnosti v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním
poměru, vedle takového vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář

NE *

ANO * Charakter Obchodní Sídlo I umístění Identifikační číslo
činnosti firma I název organizační složkv

1. Zaměstnanec do Truhlářství Praha 10, Vršovice 271 01 177
30.listopadu 2010 Březina, s.r.o. Ruská 1242/180

2.

3.

III.
Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce

Prohlašuji, že v období uvedeném v Části I. bodu C jsem do svého vlastnictví
nebo do společného jmění manželů nabyl:

a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, které jsou předmětem evidování
v katastru nemovitostí, podle údajů katastru nemovitostí
(jako druh vlastnictví se pro tento účel uvede - vlastník, spoluvlastník s uvedením výše
spoluvlastnického podílu nebo společného jmění manželů)

NE x*

ANO * Druh nemovitosti Druh vlastnictví Cena v Kč Způsob nabytí

1.

2.

3.



b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž
souhrnná cena přesáhla částku 500 000 Kč
(do tohoto souhrnu se nezapočítávají věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž cena je nižší
než 25000 Kč)

NE x*

ANO * Název Cena v Kč Způsob nabytí

1.
2.
3.
4.
5.

c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb.,
o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny
cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje
částku 50 000 Kč nebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů

NE x*

ANO * Název Emitent Cena v Kč

1.
2.
3.
4.
5.

d) jiný podíl v obchodní společnosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto
podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-Ii o podíly u více
obchodních společností

NE x*

ANO * Obchodní jménol název Identifikačn í Hodnota obchodního podílu
číslo

1.
2.
3.

)* - nehodící se vypustí
Stránka č. 4

Datum 24. 6. 2;.1..1.•tZc....
Pod

Pft1J;, -;'



IV.
Oznámení o příjmech, darech a závazcích

a) jsem získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů
uvedených v oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle Části 11.,odměny,
příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy
z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách, jejichž souhrnná výše přesáhla
v kalendářním roce 100 000 Kč

(za peněžitý príjem nebo jinou majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna
nebo další náležitosti, na které má verejný funkcionár nárok v souvislosti s výkonem funkce podle
zvláštních právních predpisů; do tohoto souhrnu se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší
než 10 000 Kč)

NE
*

ANO druh zdroj Výše příjmu nebo
x* majetkové výhody

1. Odměna člena DR RENCAR PRAHA,a.s. CZK 15.000
2. Odměna člena DR ČEZ Elektro Sulgaria EUR 1.200
3. Odměna člena DR První čS.ruská banka RUS 18.500
4. Odměna člena DR Tritton Develop.Found USD 5.000
5. Odměna člena DR Zižkov Station evelopment, a.s. CZK 1.000

b) mám nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy
o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla
k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100000 Kč

NE *

ANO x* Druh závazku Výše v Kč Jméno/název věřitele

1. Hypoteční úvěr 1.313.035,90 Hypoteční banka, a.s., Praha
2.
3.
4.

Podpis
(v případě poď
podpisem)

)* - nehodící se vypustí
Stránka Č. 5



Čestné prohlášení, Oznámení o jiných vykonávaných činnostech,
oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce
a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným
funkcionářem podle zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

II.
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech

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

NE *

ANO x* Charakteristika Obchodní Sídlol Identifikační číslo
orgánu firma 1 název umístění

4. Předseda Zižkov Station Praha 8, 186 00 28209915
Dozorčí rady Development, a.s. Ke Štvanici 656/3

S. Clen ČEZ Elektro Bulgaria 140 Georgi Sava 175133827
Dozorčí rady Rakowski, 1000

Sofia
6. Clen První Česko-ruská Ul. Lobačevskoho 044525300

Dozorčí rady banka 27, 119454, Moskva
7. Ředitel Tritlon Development Harbour Centre,

Found George Town,
Cavman Islands

8. * Clen Dozorčí Porcela Plus, a.s. Stěpánská 540n, 601 97749
rady 120 00 Praha 2

9. ** Clen Dozorčí Concordia, a.s. Lesov č.p. 119, 46886427
rady 36261

Funkční období uplynulo 22.6.2010.
V roce 2011 zažádáno o výmaz z Obchodního rejstříku.

** Funkční období uplynulo 23.6.2010.
V roce 2011 zažádáno o výmaz z Obchodního rejstříku.


