
Zpráva o financování volební kampaně
Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Vize - národní socialisté

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
9352741

Identifikátor zprávy: Z3640-20210103211150
Datum: 03.01.2021 20:11:50

 

    Bc. Jan Vondrouš, Předseda 

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické
strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí
zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.



Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi
Počet stran .......... v části I.
Celkem 4 578,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)

Datum narození
dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno

Výše
peněžitého
daru v Kč

Holubová, Šárka Mgr., Ústí nad Labem 30.07.1996 100,00
Jileček, Petr, Roudnice nad Labem 19.01.1975 100,00
Kořánek, Václav, Šluknov 19.04.1968 1 000,00
Leník, Petr Mgr., Litoměřice 15.12.1995 100,00
Matějka, Jan Mgr. et Bc., Šluknov 07.07.1978 999,00
Matějka, Jan Mgr. et Bc., Šluknov 07.07.1978 999,00
Metelka, Martin, Děčín 15.01.1990 100,00
Pádivý, Roman, Neratovice 27.10.1971 200,00
Pelc, František Bc., Libochovice 07.11.1992 111,00
Puhlíková, Barbora Bc., Lovosice 22.07.1996 200,00
Sokolová, Gabriela, Chomutov 11.05.1976 100,00
Šámalová, Veronika Ing., Štětí 24.08.1996 100,00
Veltruská, Monika, Most 26.06.1980 100,00
Zaija, Marek, Děčín 18.12.1985 100,00
Zdráhal, Jan Mgr, Velký Šenov 26.12.1985 269,00



Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi
Počet stran .......... v části II.
Celkem 4 793,25 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)

Datum narození
dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno

Obvyklá cena
v Kč

Bezúplatné plnění

Kaulerová, Vlasta, Brozany nad Ohří 21.09.1998 4 793,25 reklama na socialních
sítích



Část III. Výdaje hrazené kandidáty
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)

Výše výdajů v
Kč

Žádné údaje



Část IV. Výdaje na volební kampaň
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 27 040,72 Kč v části IV.

Částka v
Kč

Účel, na který byla použita Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

4 793,25 A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - fcebook, výdaj dne 04.10.2020 Kaulerová, Vlasta, Brozany nad Ohří, 21.09.1998
1 735,39 A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letaku, výdaj dne 17.09.2020, transakce z účtu dne

18.09.2020
2 281,01 A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letaku, výdaj dne 27.09.2020

400,00 C4 - Pohonné hmoty - nakup PHM, výdaj dne 30.09.2020
173,00 C6 - Provozní výdaje - nakup občerstvení, výdaj dne 01.10.2020
435,00 C4 - Pohonné hmoty - nakup PHM, výdaj dne 02.10.2020
120,00 C6 - Provozní výdaje - makup pobcerstveni, výdaj dne 02.10.2020

26,00 C6 - Provozní výdaje - nakup občerstvení, výdaj dne 03.10.2020
57,00 C1 - Daně a poplatky - bankovni poplatek, výdaj dne 31.08.2020

200,00 C3 - Spotřební materiál - dobiti mobilu, výdaj dne 30.09.2020
2,07 C1 - Daně a poplatky - bankovní poplatky, výdaj dne 30.09.2020

149,00 C1 - Daně a poplatky - bankovní poplatky, výdaj dne 30.09.2020
5,00 C1 - Daně a poplatky - bankovni poplatek, výdaj dne 30.09.2020

1 200,00 C4 - Pohonné hmoty - proplaceni PHM, výdaj dne 05.10.2020
149,00 C1 - Daně a poplatky - bankovni poplatek, výdaj dne 31.10.2020

2 178,00 A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - vyroba placek, výdaj dne 02.11.2020
149,00 C1 - Daně a poplatky - bankovni poplatek, výdaj dne 30.11.2020

2 178,00 A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - vylep plakatu, výdaj dne 07.12.2020
5 000,00 A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - vyroba vol spotů, výdaj dne 14.12.2020
2 500,00 A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - vyroba vol spotů, výdaj dne 07.12.2020
3 310,00 A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 29.12.2020



Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební
kampaně zavázal
Počet stran .......... v části V.
Celkem 25 000,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi
věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal

Výše dluhu
v Kč

Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

vydaje na inzertni tisk 10 000,00
vyroba vol spotů 15 000,00


