Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32

Počet listů: 2

Jméno a příjmení žadatele:
I
IDDS:
Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel požaduje od Obecního úřadu Česká Kubice následující informace:
A. Dne 18. 11. 2020 jsem obdržel pojistnou smlouvu č. 1690455628 na pojištění majetku a
odpovědnosti o kterou jsme požádal dne 4. 11. 2020 podle InfZ. Žádám Obecní úřad
Česká Kubice o informace k jednotlivým bodům 1 až 9 v tabulce:

Pořadové
číslo
1

Pojistná smlouva č. 1690455628 na základě
Opatření
usnesení 290/2020
Str. 22 čl. 9.3.2. Pojistné a jeho platnost. Roční
pojistné činí ve smlouvě 147 300,- Kč. Ve
Bude odlišné roční pojistné napraveno revokací
schváleném usnesení 146 580,-Kč, t. z. je vyšší usnesení? Opraví se smlouva dodatkem? Nebo jak?
o 720,- Kč

2

Str. 2, čl. 1.3. V rámci pojištění odpovědnosti za Služby Obce Česká Kubice s.r.o. v likvidaci IČ
škody jsou pojištěny i subjekty zřízené obcí 26340909 vymazáno z obchodního rejstříku
Služby Obce Česká Kubice s.r.o. , IČ 26340909
dne 14. 2. 2020. Bude opraveno ve smlouvě ?

3

Po přečtení 26 stránek smlouvy, z nichž cca 9
stránek se nedají přečíst, neboť jsou znečitelněny
(anonymizovány) se pouze domnívat, že je
čistička odpadních vod (ČOV) ve smlouvě
pojištěná

4

5

6

V současné době se dá konstatovat, že je možná
ČOV na Horní Folmavě dvakrát pojištěna. Jednou u
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB *)
usnesení ZO č. 124/2019 a nyní je i pojištěná v rámci
celého majetku obce u pojistitele Generali ČESKÁ
pojišťovna a.s. Není to tak?

Myslí se tím pojištění odcizení strojů - technologické
Str. 8 čl. 3.3. Místo pojištění čl. 3.3.1. par.č.
části čističky odpadních vod *) ve smlouvě
394/11, k.ú. Horní Folmava (ČOV)
anonymizováno?
Co má společného pojistná smlouva na majetek a
Str.10. Pojištění elektronických zařízení čl. 4.3. odpovědnost obce Česká Kubice s městysem
Místa pojištění. 4.3.1. Pro jednotlivé položky Senomaty, který se nacházejí na adrese Náměstí
specifikované v bodě 4.1. této pojistné smlouvy Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty, kde žije k 1. 1.
se jako pojištění sjednává katastrální území 2020 1231 obyvatel. Bude opraveno jak? Zřejmě
ve smlouvě má být místo Senomat zapsaná obec
spravované městysem Senomaty.
Česká Kubice?
Str. 12. 5. Pojištění strojů. Čl. 5.3. Místo Myslí se tím pojištění strojů - technologické části
pojištění. Místem pojištění je parc. Č. 394/11, k. čističky odpadních vod *) ve smlouvě
ú Horní Folmava
anonymizováno?

Str. 23 čl. 9.4. Ujednání o bonifikaci není
anonymizováno. Zatím str. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a další
stránky
jsou komplet znečitelněny t.z. jako
specifikace předmětu pojištění kde se občan
absolutně nedozví co je vlastně pojištěno (budova).
Obecní úřad si práci zjednodušil a znečitelnil
všechno, ale stačilo zakrýt jenom údaje o pojistných
částkách o zabezpečení, sjednaných limitech /
sublimitech plnění. Předměty jak bytové domy,
hasičárny atd. měly být čitelné!

7

Str. 24 čl. 10.8. Pojistník je povinen zajistit, aby
byly ve zveřejněném znění smlouvy skryty
veškeré informace, které se dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím nezveřejňují. Například se nemá
zveřejňovat údaje o bonifikaci za škodní průběh,
údajů o pojistných částkách o zabezpečení,
sjednaných limitech / sublimitech plnění.

8

Str. 24 čl. 10.6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a
oprávněných osob posílat na adresu Česká Generali Česká Pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659
Pojišťovna a.s. , P. O. BOX 305 601 00 Brno 05 Brno (správná adresa) bude opraveno jak?
(špatná adresa)

9

Str. 25 V České Kubici dne …............... 2020

Který den pan starosta Gerberg podepsal smlouvu?

B. Prosím o informaci i k následujícímu:
Nenašel jsem ve smlouvě ujednání Pojištění věcí přepravovaných motorovými vozidly, pro případy
zásahů hasičů na území SRN ?

Pojištění vybavení hasičských vozidel provozovaných Sborem dobrovolných hasičů České Kubice, SDH Folmavy a
SDH Spálence. Pojištění věcí přepravovaných motorovými vozidly - vybavení hasičských vozidel (vlastník Obec
Česká Kubice) se vztahuje na vlastní i cizí položky hasičské výbavy vozidel používané při zásazích, které jsou
samostatně vedeny v účetnictví. Pojištění se nevztahuje na výbavu vozidel pojištěnou v rámci havarijního pojištění
vozidel. Ujednává se, že pojištění vybavení hasičských vozidel se sjednává pro případ poškození nebo zničení
pojištěných movitých věcí událostí uvedenou v článku 2 bodu 1 písm. a) až h) DPPMPP a pro případ jejího
poškození nebo zničení při dopravní nehodě nebo jejího pohřešování následkem dopravní nehody. Právo na plnění
však vzniká pouze tehdy, byla-li tato nehoda vyšetřena Policií ČR. Za dopravní nehodu se pro účely tohoto pojištění
nepovažuje pouhé poškození dopravního prostředku přepravovanými věcmi. Pojištění se sjednává také pro případ
odcizení přepravovaných věcí, pokud k odcizení došlo v souvislosti s požárem, výbuchem, pádem stromu, stožáru
nebo jiných předmětů nebo dopravní nehodou vozidla provádějícího přepravu. Právo na plnění však vznikne jen
za předpokladu, že pojištěný byl při uvedených událostech zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat. Místem
pojištění vybavení hasičských vozidel je území ČR a Německa (zejména příhraniční oblast).
Atd………………………………………………..Obsahuje smlouva takové ustanovení?

C. Neexistují nyní dvě smlouvy uvedené v usnesení 124/2019 na pojištění čističky
odpadních vod Horní Folmava?

*)Výpis z usnesení ze zasedání ZO česká Kubice ze dne 14 . 4. 2019
Návrh usnesení 124/2019: Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje nabídku pojištění společnosti ČSOB ve
výši 30.375,-KČ na ČOV Folmava a pojištění ve výši 30.207,-KČ na technologie ČOV. Zastupitelstvo obce Česká
Kubice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Diskuze: P. Vogeltanz se dotazoval, kdo bude hradit škodu, která již vznikla. Bylo odpovězeno, že v době škody
nebyl majetek pojištěn.
Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel se)
Usnesení 124/2019 bylo schváleno

Odpovědi na žádané informace prosím poslat do mé datové schránky.
Děkuji
S přátelským pozdravem

Odesláno prostřednictvím IS DS do DS OÚ Česká Kubice:

