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VÁŠ DOPIS ČJ.:
NAŠE ČJ.: ČK/639/2019
DATUM: 21.11.2019

ZE DNE: 19.11.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na základě zákona Č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Odpověď'
Dne 29.10.2019 jsme obdrželi Vaši písemnou žádost, kdy požadujete od Obecního úřadu Česká
Kubice informace:
A) Jaká výše transferu za stočné rok 2018 byla vyplacená na rodinný dům
Česká Kubice? Datum výplaty?

v lokalitě

výplata transferu za stočné za rok 2018
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Číslo
Por.
"

Č.

Lokalita
Česká

1

Kubice

popisné

(evidenční)

do 30
m3

31až 35
m3

nad 35
m3

12,- KČ

10,- KČ

O,- KČ

30

5

12

Celkem

Celkem

Transfer

k

byl

·
spotreba
výplate
m'
KČ

47
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K výše uvedené tabulce Vám sděluji, že nemovitost s
v obci Česká Kubice, dle dodaných
podkladů od provozovatele firmy CHVaK Domažlice, odebrala 45ln3 pitné vody.
Dále dle doplněného bodu programu zastupitelstva ze dne 5.3.2019 byl předložen Návrh usnesení Č.
70/2019 v následujícím znění:
Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje výplatu transferu za stočné za rok 2018 a to:
- odběr do měrného čísla 30 m' na trvale žijící osobu, vyplatit 12,-/m' KČ,
- kdo překročí měrné číslo 30 m' na trvale žijící osobu, vyplatit částku 10,-/m' KČ do
měrného čísla 35 m3,
- nad měrné číslo 35 m3 nebude nic vypláceno.
Výsledná částka transferu se bude zaokrouhlovat matematicky na celé desítky. Tento transfer bude
vyplácen od 1.4.2019 do 31.5.2019.
Diskuze: neproběhla
Hlasování: 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)
Usnesení 70/2019 bylo schváleno

Obec Česká Kubice

Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice

Výplata výše uvedeného transféru není ničím nároková a je vyplácena na základě dobrovolnosti
poskytovatele i příjemce.

Tedy kdo se o transfer v době od 1.4.2019 do 3 1.5.2019 přihlásil na Obecním úřadu v České Kubici a
byl osobou s trvalým pobytem v katatsrálním obvodu obcí Česká Kubice Folmava a Spálenec, byl mu
poskytnut. Kdo se nepřihlásil nedostal vyplacený žádný transfer. Bydlí-li na společné adrese více osob
a jen jedna z nich má trvalý pobyt, bylo rozpočítáno a vyplacený transfer byl poskytnut jen osobě
s trvalým pobytem. výše uvedený transfer si nevyzvedli všichni a pokud si klademe otázku ,,proč",
nedokážeme si na ní odpovědět.
Pokud máme odpovědět na Vaši otázku:
- Jaká výše transferu za stočné rok 2018 byla vyplacená na rodinný dům
v lokalitě Česká
Kubice?
- Datum výplaty?
odpovídám, že na rodinný dům
v lokalitě Česká Kubice, nebyl vyplacen žádný transfěr.
Nárok na něj měl jen jeden obyvatel rodinného domu č
a to Vaše
která se o něj ve výše
uvedené době nepřihlásila.
Vzhledem k tomu, že Obecnímu úřadu v České Kubici je známo s jakou intenzitou sledujete úřední
desku obce, internetové stránky a zejména zápisy ze zastupitelstev obec nemá pochyb, že by jste o
tomto nevěděl.
Dále na základě své osobní znalosti vím, že ve výše uvedené době jste byli na adrese
v České
Kubici, neboť dne 27.4.2019 proběhlo slavnostní předání nového hasičského cisternového vozidla
SCANIA, místní zásahové jednotce hasičů a tohoto předání jste se osobně zúčastnil.
Na další otázky Vám sděluji :

B) Spotřeba stočného za rok 2018 v Obci Česká Kubice u právnických osob činila 5.101m'
C) Spotřeba stočného za rok 2018 v Obci Česká Kubice u fýzických osob činila 13.500 m'

S pozdravem
Rade Gerberg
st osta obce
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