Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32

Počet listů: 2

Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím
Jméno a příjmení žadatele:

IDDS: y
Korespondenční adresa:
Česká Kubice 34, 345 32
Žadatel požaduje od Obecního úřadu Česká Kubice (dále jen „OÚ“) následující informace:
A. Kopii pojistné smlouvy s přílohami uzavřenou mezi pojistitelem Generali Česká pojišťovna
a.s. a pojistníkem - pojištěným Obcí Česká Kubice na pojistný produkt (v usnesení 390/2020
chybí název pojistného produktu) za který činí roční pojistné 146.580,- Kč.
B. Se stavem k 1. 11. 2020 prosím uvést počet …………………. motorových i nemotorových vozidel
v majetku obce Česká Kubice s přidělenou registrační značkou podléhající pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla. (POVINNÉ RUČENÍ je pojištění odpovědnosti za újmu na
zdraví, usmrcení a poškození, zničení nebo ztráta věci či ušlý zisk způsobené provozem vozidla).
C. Celková roční výše pojistného za pojištění odpovědnosti z provozu vozidel k 1. 11. 2020 (bez
doplňkových pojištění skel, asistence, atd.) provozovaných obcí Česká Kubice činí …………….Kč.
D. Žádám o informaci k usnesení 374/2020 a 389/2020, kdy OÚ vykáže v dokumentech
relevantní údaje viz tabulka ?
Výpis usnesení
ZO Č. Kubice ze
dne 29. září
2020. Usnesení
číslo

Pozemek
číslo

Katastrální území

Chybný
výměr
v usnesení

Výměr dle katastru
nemovitostí
m2

m2

374/2020

220/3

V obci Česká
Kubice je 5
katastrálních
území. Nemá být
v usnesení
uvedeno k. ú
Nový Spálenec ?

389/2020

532/1 nemá být
v usnesení 523/1
**)

Horní Folmava

1437

14037 *)

4646 (Ostatní
komunikace)

*) za pronájem pozemku o výměře 14037 m2 za 5000,- Kč/ rok  5000 Kč: 14037 m2 = 0,356
haléřů za m2/rok
1

za pronájem pozemku o chybné výměře 1437 m2 za jednorázové 5000,- Kč/rok  5000 Kč:
1437 m2 = 3,479 haléřů za m2/rok
**) dnes 4. 11. 2020 jsem obdržel zápisy ***) ze zasedání konané dne 29. 9. 2020 a 13. 10.2020
o které jsem požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. dne 22. 10. 2020. Ze zápisu v rozpravě
k opravě místní komunikace předseda finančního výboru Ing. Jiří Vogeltanz na zasedání
upozornil na chybu v čísle parcely. V zápisu je uvedeno : Starosta uvedl, že toto ví. Pak nechápu
proč zastupitelstvo obce schválilo stejnou chybu v usnesení 389/2020 ?
***) za obdržené dva zápisy ze zasedání ZO povinnému subjektu samozřejmě děkuji, ale
nechápu proč zahlcuje mojí datovou schránku dvakrát se stejnou informací. 1) dne 4. 11.2020
9:09 hod. ID: 838452352
2) dne 4.11.2020 9:09 hod. ID: 838450290 ??? Aha
pochopil jsem, že povinný subjekt zapomněl na první pokus vložit přílohy zápisů. To se mi taky
stává a omlouvám to.

Prosím informace A, B, C, D poslat do mé datové schránky
Děkuji
S přátelským pozdravem

Odesláno prostřednictvím IS DS do DS OÚ Česká Kubice: acqanmn
V České Kubici dne 4. 11. 2020
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