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Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Odpověď'
Dne 23.11.2020 jsme obdrželi Vaši písemnou žádost, kdy požadujete od Obecního úřadu
Česká Kubice informace:
A. Kopii zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 27. 10. 2020
včetně zápisu o kontrole plnění usnesení a prezenční listiny - zasíláme jako přílohu.
B. Kopii kupní smlouvy na třináct pozemků v k. ú. Nový Spálenec viz. usnesení 415/2020
mezi obcí Česká Kubice (kupující) a paní J. H. (prodávající).
Usnesení č. 415/2020 ze dne 27.10.2020 bylo na zastupitelstvu dne 24.11.2020 zrušeno
usnesením č. 452/2020 v doplněném bodu programu jednání o bod č. 6.
Následně bylo doplněným bodem programu o bod č. 7. Kupní smlouva na pozemky p.č. 69/1,
93/5, 109/3, 126/2, 133/1, 13313, 136/7, 136/13, 233, 280/12, 300/8, 300/22, 428 V k.ú. Nový
Spálenec, přijato nové usnesení č. 453/2020.
Kopii nové kupní smlouvy Vám nemůže poskytnout z důvodů, že dosud nebyla podepsána
smluvními stranami.
C. Prosím o informaci a vysvětlení chyb v usnesení číslo 415/2020.
Kupní smlouvu připravila strana prodávající, společnost: AGROSERVIS ROKYCANY
s.r.o., Josefa Knihy 170, Rokycany, 337 01 Rokycany 1. Předpokládám, že i prodávající paní
J.H. si kontrolovala návrh smlouvy k prodeji svých pozemků.
Osobně jako starosta obce jsem kontroloval čísla pozemků, výměry a druh pozemků. Dle
dodané tabulky pozemků z jednání jsem překontroloval návrh cen za pozemky, navržené
částky a součet konečné ceny.
Dále uvádím, že zastupitelstvo obce Česká Kubice má dle § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, absolutně povinný kontrolní a finanční výbor, jakožto své iniciativní a kontrolní
orgány, které provádějí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
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Veškeré podklady do programu jednání zastupitelstva, dostávají všichni zastupitelé a členové
výborů elektronickou cestou.
Podklad na jednání zastupitelstva konaného dne 27.10.2020, bod č. 7, obdrželi zastupitelé a
výbory dne 19.10.2020 v 10:47 hodin, tedy v dostatečném časovém předstihu, aby do doby
jednání zastupitelstva mohli vznést případný dotaz či připomínku.
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