Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32

Počet listů: 2 listy A4
Příloha: 4 listy A4

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:
Žadatel požaduje od Obecního úřadu Česká Kubice následující informace:
A. Prosím o kopii vyúčtování Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 64/2020. Účelem
investiční dotace bylo pokrytí investičních výdajů na nákup vybavení hasičské zbrojnice na
Spálenci ve výši 117 393,- Kč. V článku IV. odst. 1 se uvádí: Příjemce dotace předloží
poskytovateli závěrečné vypořádání po vyčerpání všech prostředků dotace nejpozději však do
31. 10. 2020
B. Žádám o informaci na základě jakého právního titulu (usnesení zastupitelstva obce Česká
Kubice) starosta obce Radek Gerberg podepsal dne 9. 3. 2020 smlouvu VPS 64/2020 na
dotaci?. Smlouva byla zveřejněna na oficiálním webu obce dne 25. 5. 2020 v 10:27:17 hod.
v záložce ÚŘADÚřední deskaVeřejnoprávní smlouvyVPS 64/2020 – SDH Spálenec.
Příloha.
Podle mého názoru poskytovatel dotace pochybil v následujícím:
1. Na konci smlouvy je zapsáno: Tato veřejnoprávní smlouva byla schválena zastupitelstvem obce
dne 3. 3. 2020 usnesením č. 109/2019. To ale není pravda! Citované usnesení s tímto číslem
bylo schváleno na zasedání ZO dne 16. 4. 2019 a nemá nic společného s nákupem vybavení
hasičské zbrojnice! Usnesení tehdy bylo o kupní smlouvě na pozemek č. 562 v k. ú. Starý
Spálenec, který vznikl z pozemku č. 81 v k. ú. Starý Spálenec.
2. Pokud poskytovatel dotace měl na mysli usnesení 109/2020, které chybně uvedl do smlouvy,
tak ani v tomto usnesení ze dne 3. 3. 2020 občan nenajde příjemce dotace SDH Spálenec. Čili
zastupitelstvo obce Česká Kubice jak vyplývá z níže uvedeného výpisu usnesení
NEROZHODLO o dotaci pro SDH Spálenec!
Výpis usnesení 109/2020
Návrh usnesení 109/2020: Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje:
SK Chodska z.s . - 15.000 Kč,
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., (kolik …..Kč)
Poradenské centrum Domažlice - 5.000 Kč,
Anonymizováno ???? - 58.000,- Kč,
Gymnastický klub Domažlice, z. s - 200.000,- Kč
Obec Pařezov - žádost o prodloužení termínu vyúčtování do 15. 4. 2020.
Zamítá:
SK Kdyně1920, z. s.,
ZO Českého zahrádkářského svazu Domažlice
Bere na vědomí: -Zastupitelstvo obce Česká Kubice pověřuje starostu k podpisu VPS (dodatku č.2 k VPS
4/2019)
Diskuze k návrhu usnesení: neproběhla
Hlasování: 10/0/0
Usnesení 109/2020 bylo schváleno
1

3. Ve smlouvě je nesprávný název příjemce dotace. Podle Administrativního registru
ekonomických subjektů je označení
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Spálenec.
Poskytovatel dotace použil zjednodušené označení.
4. Ve smlouvě je chybně uvedeno sídlo sboru. Správně má být: Nový Spálenec 18, 344 01 Česká
Kubice.
5. Ve smlouvě chybí uvést identifikační číslo sboru IČO: 48 34 45 83 (nebylo co anonymizovat)
6. Ve smlouvě chybí na str. 2, čl. II, odst. 1 číslo účtu………… na který se má poslat dotace
(neanonymizováno). Na str. 1 asi je.
7. Ve smlouvě chybí datum u podpisu příjemce dotace, který jedná jménem sboru (starosta sboru
pan R. H.).
8. Každá smlouva by měla mít čísla stránek a kolik smlouva obsahuje listů.
9. Podpis poskytovatele byl ze dne 9. 3. 2020 a smlouva byla zveřejněna na webu obce dne 25.
5. 2020 v 10:27:17 hod.. Ze strany poskytovatele dotace tímto došlo k prodlení zveřejnění smlouvy
na webu obce o 47 dní nad stanovenou normu 30 dnů! Platí „Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč a její dodatky na své úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.“
Příloha: Veřejnoprávní smlouva č. 64/2020 a sken obrazovky s vlastnostmi souboru o času
zveřejnění smlouvy na webu obce
4 listy A4.
Prosím, aby povinný subjekt poslal informace A a B do mé datové schránky.
Děkuji
S přátelským pozdravem

Odesláno prostřednictvím IS DS do DS OÚ Česká Kubice: acqanmn dne 9. 11. 2020
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