
OZNÁMENÍ O OSOBNÍM ZÁJMU, O ČINNOSTECH, MAJETKU, 

PŘÍJMECH, DARECH A ZÁVAZCÍCH

Všechna pole označena * jsou povinná.

Všeobecné údaje

Titul před PhDr. Mgr. Jméno * Ivan Další jména

Příjmení * Langr Titul za Ph.D. Číslo OP

Datum narození * 24. 06. 1972 Stát narození * Česká republika Obec narození *
Liberec - Liberecký 

kraj

Adresa pro doručování

Datová schránka E-mail

Stát Česká republika Obec

Ulice Č.p./Č.o.

PSČ

Druh oznámení a období, za které se oznámení podává

Druh oznámení * Průběžné oznámení

Období Od * 01. 01. 2019 Do * 31. 12. 2019

Údaje o funkci a organizaci, ve které veřejný funkcionář působí

Funkce a datum zahájení * místostarosta / zástupce starosty statutární město Liberec 20.11.2018

Oznámení o činnostech

Druh orgánu * statutární orgán Obchodní firma/název * Nadační fond Eduzměna

Sídlo právnické osoby

IČO * 07737459 Ulice * Prokopova Č.p./Č.o. * 197/9

Stát * Česká republika Obec * Praha PSČ * 130 00

Poznámka člen správní rady, od 30/4/2019

Druh orgánu * statutární orgán Obchodní firma/název * Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Sídlo právnické osoby

IČO * 27275558 Ulice * Josefinino Údolí Č.p./Č.o. * 9/9

Stát * Česká republika Obec * Liberec PSČ * 46005

Poznámka člen správní rady, do 27/8/2019

Druh orgánu * statutární orgán Obchodní firma/název * Nadační fond Listem 21

Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti Ne

Společník nebo člen podnikající právnické osoby Ne

Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo 

kontrolního orgánu podnikající právnické osoby

Ano

Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti Ne

Společník nebo člen podnikající právnické osoby Ne

Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo 

kontrolního orgánu podnikající právnické osoby

Ano



Kč

Sídlo právnické osoby

IČO * 08674264 Ulice * Nitranská Č.p./Č.o. * 410/10

Stát * Česká republika Obec * Liberec PSČ * 46007

Poznámka člen správní rady, od 8/11/2019

Oznámení o majetku, který veřejný funkcionář nabyl v průběhu funkce

Druh nemovité věci * stavba Specifikace druhu * budova s číslem popisným

Způsob nabytí * výstavba Datum nabytí

Pořizovací cena * 1300000

Obec katastrálního území * Liberec - Liberecký kraj

Katastrální území * Horní Suchá u Liberce Číslo LV * 235

Parcelní číslo * 203/7 Číslo popisné / evidenční * 168

Vlastnictví společné jmění manželů

Poznámka

Oznámení o příjmech a závazcích

Druh závazku * hypoúvěr Výše závazku * 748311

Věřitel - právnická osoba

Sídlo právnické osoby

Obchodní firma / název *
Modrá pyramida stavební 

spořitelna, a.s.
IČO * 60192852

Ulice * Bělehradská Č.p./Č.o. * 128

Stát *
Česká 

republika
Obec * Praha PSČ * 12021

Poznámka

Vstupní závazek vůči MPSS byl/ je 1 300 000 Kč, ten se postupně umořoval pravidelnými platbami na tzv. 

spořící účet. Ve fázi přidělení (v r. 2019) se pak od vstupní částky odečetla naspořená částka a splácí se 

zbylý dluh, který byl k 31/12/2019 v uvedené výši.

Provozování rozhlasového nebo televizního vysílání 

nebo vydávání periodického tisku

Ne

Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním 

poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář

Ne

Věci nemovité Ano

Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená Ne

Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný

cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem

Ne

Jiné věci movité určené podle druhu, nabyté v průběhu kalendářního

roku, jejichž hodnota ve svém souhrnu, do něhož se nezapočítavají věci,

jejichž cena je nižší než 50 000,- Kč, přesáhla částku 500 000,- Kč

Ne

Jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary, 

pokud jejich souhrnná výše přesáhne v kalendářním roce částku 100 000,- Kč

Ne

Nesplacené závazky, zejména půjčky a úvěry, pokud jejich souhrnná výše přesáhla

ke dni 31. prosince kalendářního roku, za který se oznámení podává, částku 100 000,- Kč

Ano

Provozování rozhlasového nebo televizního vysílání 

nebo vydávání periodického tisku

Ne

Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním 

poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář

Ne

Věci nemovité Ano

Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená Ne

Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný

cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem

Ne

Jiné věci movité určené podle druhu, nabyté v průběhu kalendářního

roku, jejichž hodnota ve svém souhrnu, do něhož se nezapočítavají věci,

jejichž cena je nižší než 50 000,- Kč, přesáhla částku 500 000,- Kč

Ne

Jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary, 

pokud jejich souhrnná výše přesáhne v kalendářním roce částku 100 000,- Kč

Ne

Nesplacené závazky, zejména půjčky a úvěry, pokud jejich souhrnná výše přesáhla

ke dni 31. prosince kalendářního roku, za který se oznámení podává, částku 100 000,- Kč

Ano


