




---------- Přeposlaná zpráva---------- 

Od: Anežka Hosnedlová <zastupceddssvolyne@centrum.cz> 

Datum: 3. 6. 2016 15:38 

Předmět: RE: Piráti - darovací smlouva 

Komu: Lukáš Kolářík <lukas.kolarik@simelon.cz> 

Kopie： 

Dobrý den Lukáši, 

  

díky za informaci. Bohužel došlo k tomu, že než jste nám peníze poslali, došlo ke změně čísla 

účtu - původní 5ti letý účet byl ukončen. V příloze vám zasílám doklad z banky o novém 

bankovním účtu -  přiložte si to prosím ke smlouvě, abychom ji nemuseli zase přepisovat a 

pošlete peníze na tento účet. Omlouvám se za způsobené obtíže, ale nějak jsem si v 

souvislosti ze změnou účtu vůbec neuvědomila, že bych vás měla informovat. 

Zdravím a přeju hezký den 

  

  

Mgr. Anežka Hosnedlová 

zástupkyně ředitele 

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně 

Školní 319 

387 01 VOLYNĚ 

www.ddss-volyne.cz 

tel.: 383372748, 383372494, 603543190 

  

  

______________________________________________________________ 

> Od: Lukáš Kolářík <lukas.kolarik@simelon.cz> 

> Komu: Anežka Hosnedlová <zastupceddssvolyne@centrum.cz> 

> Datum: 03.06.2016 10:13 

> Předmět: RE: Piráti - darovací smlouva 

> 

Dobrý den paní Hosnedlová, přeji pěkný den do Volyně. 

 Peníze jsme Vám odeslali, ale vrátili jste nám je zpět. 

 Můžete to prosím prověřit? 

 Děkuji  

  

Lukáš Kolářík 
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From: Anežka Hosnedlová [mailto:zastupceddssvolyne@centrum.cz]  
Sent: Thursday, May 05, 2016 4:41 PM 
To: Lukáš Kolářík 
Subject: RE: Piráti - darovací smlouva 
Importance: High 

 Ještě jednou dobrý den Lukáši, 

  

musíte si otevřít tu správnou přílohu, kterou jsem Vám odesílala  já - nazvanou piráti + nějaké 

číslo - ta je orazítkovaná a podepsaná - právě jsem to zkontrolovala. Tím, že jsem na Váš e-

mail odepisovala, zůstala tam zavěšená i ta příloha, kterou jste mi posílal Vy a tu jste si patrně 

otevřel. 

  

Zdravím, nicméně podepsaný originál odešel dnes poštou. 

  

  

Mgr. Anežka Hosnedlová 

zástupkyně ředitele 

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně 

Školní 319 

387 01 VOLYNĚ 

www.ddss-volyne.cz 

tel.: 383372748, 383372494, 603543190 

  

  

______________________________________________________________ 

> Od: Lukáš Kolářík <lukas.kolarik@simelon.cz> 

> Komu: Anežka Hosnedlová <zastupceddssvolyne@centrum.cz> 

> Datum: 05.05.2016 11:42 

> Předmět: RE: Piráti - darovací smlouva 

> 

Dobrý den, děkuji za rychlou reakci, bohužel jste mi asi nedopatřením naskenovala nepodepsaný 
formulář. Mohl bych Vás poprosit ještě o zaslání podepsané smlouvy? 

  

Děkuji  

LK 
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From: Anežka Hosnedlová [mailto:zastupceddssvolyne@centrum.cz]  
Sent: Thursday, May 05, 2016 10:24 AM 
To: Lukáš Kolářík 
Subject: Re: Piráti - darovací smlouva 
Importance: High 

Dobrý den Lukáši, 

  

na základě našeho jednání posílám podepsanou smlouvu a zároveň originál dávám do dnešní 

pošty. 

Zdravím a přeji hezký den 

  

  

Mgr. Anežka Hosnedlová 

zástupkyně ředitele 

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně 

Školní 319 

387 01 VOLYNĚ 

www.ddss-volyne.cz 

tel.: 383372748, 383372494, 603543190 

  

  

______________________________________________________________ 

> Od: Lukáš Kolářík <lukas.kolarik@simelon.cz> 

> Komu: "zastupceddssvolyne@centrum.cz" <zastupceddssvolyne@centrum.cz> 

> Datum: 04.05.2016 14:04 

> Předmět: Piráti - darovací smlouva 

> 

Dobrý den paní Hosnedlová 

Na základě dnešního telefonického rozhovoru zasílám opravenou darovací smlouvu. 

Prosím o její podepsání a zaslání na adresu  

Lukáš Kolářík 

Mírové náměstí 15 

Písek 39701 

 Zároveň prosím o její naskenování a zaslaní do mailu, abych to mohl začít řešit s naším 

finančním odborem. 

 Ještě jednou se omlouvám za zpoždění. 

Lukáš Kolářík 

www.pirati.cz 

mailto:zastupceddssvolyne@centrum.cz
http://www.ddss-volyne.cz/
tel:383%20372%20748
tel:383%20372%20494
tel:603%20543%20190
mailto:lukas.kolarik@simelon.cz
mailto:zastupceddssvolyne@centrum.cz
mailto:zastupceddssvolyne@centrum.cz
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.pirati.cz


 


