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Obec Česká Kubice

Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice

IDDS:

VÁŠ DOPIS ČJ.:
NAŠE ČJ.: ČK/781/2020

ZE DNE: 23.11.2020

DATUM: 3.12.2020

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:
Pořadové
číslo

1

2

pojistná smlouva č. 1690455628 na základě
usnesení 290/2020

. .
Opatrení

Str. 22 či. 9.3.2. pojistné a jeho platnost. Roční

Bude odlišné roční pojistné napraveno revokací
usneseni? Opraví se smlouva dodatkem? Nebo jak?

pojistné činí ve smlouvě 147 300,- KČ. Ve
Usnesení č. 390/2020 bylo zrušeno dne 24.11.2020
schváleném usnesení 146 580,-KČ, t. z. je vyšší usnesením č. 450/2020.
o 720,- KČ
Znění smlouvy bylo schváleno usnesením č.
451/2020 ze dne 24.11.2020.
Služby Obce Česká Kubice s.r.o. v likvidaci lČ
Str. 2, cl.
za 26340909 vymazáno z obchodního rejstříku
. 1.3. V ramci
,
. poj|sten|
... . , odpovědnosti
.
·
··- "
l
-·
· obci· dne 14. 2. 2020. Bude opraveno ve smlouvě ?
škody
jsou
pojisteny
i' sub'ekty
zrizene
Služby Obce Česká Kubice s.r.o. , lČ 26340909
Uvedený subjekt se objevil v PS nedopatrenim a byl
z pojištění vyloučen a nemá vliv na výši pojistného opraveno.
V současné době se dá konstatovat, že je možná
ČOV na Horní Folmavě dvakrát pojištěna. jednou u
Po přečteni 26 stránek smlouvy, z nichž cca 9 ČSOB pojišt'ovna, a.s., člen holdingu ČSOB
*)

3

stranek
.
se
nedaji., precist,
. .,
neboť jsou
.
usnesení
.
.
ZO
. č. 124/2019
.
a nyní.. je. i pojištěná.
v ramci celeho majetku obce u poj|st|te|e Generah
znecitelneny
(anonymizovany)
se
pouze česká pojišťovna a.s. Nenito tak?
domnívat, že je čistička odpadních vod {ČOV) ve
- '
i"
'
j'" " '
smlouvě. pojistena
... . ,

4

Ukončena
- po istna smlouva obsahovala po Istenl
.
stavby ČOV Folmava ze dne 22.4.2019. Nova PS
1690455628 ČOV Folmava obsahuje a je pojištěna

pouze v této PS.
Mysli se tím pojištění odcizeni strojů Str. 8 či. 3.3. Místo pojištěni či. 3.3.1. par.č. technologické Části čističky odpadních vod *) ve
394/11, k.ú. Horní Folmava (ČOV)
smlouvě anonymizováno?
pojištěn/strojů a zařlzenl.

"
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n

"

Obec Česká Kubice
Česká Kubice 82
V

345 32 Ceská Kubice

Str.10. pojištění elektronických zařIzeni ČI. 4,3.

Co má společného pojistná smlouva na majetek a
odpovědnost obce Česká Kubice s městysem

Místa pojištěni. 4.3.1. Pro jednotlivé položky Senomaty, který se nacházejí na adrese Náměstí
5

specifikované
smlouvy
se
katastrálni

v bodě
jako

4.1. této
pojištění

území

mestysem Senomaty·

pojistné
sjednává

Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty, kde žije k 1. 1.
2020
1231 obyvatel. Bude opraveno jak? zřejmě

spravované ve smlouvě má být místo Senomat zapsaná obec
Česká Kubice?
Toto se stalo chybou pojistitele. Bylo odstraněno
novou textaci.
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i'" " " stroju.
·.
- 5.3. Mišto
.
Myslí
Str. 12. 5. Pojsteni
Cl.
.. .V se tím pojištění strojů - technologické části
pojištění. Místem pojištění je parč. Č. 394/11, clst|cky
odpadnich
vod
*)
ve
smlouve
k. u, Horni, Folmava
.anonymizováno?
.
. . Místo
..V V pojištění
. V
. je Horní Folmava,
..
jedna se o strojni poj|stenl včetne technologn.
Str. 23 ČI. 9.4. Uiednání o bonifikaci není
anonymizováno. Zatím str. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a další
Str. 24 či. 10.8. pojistník je povinen zajistit, aby stránky jsou komplet znečitelněny t.z. jako
byly ve zveřejněném znění smlouvy skryty specifikace předmětu pojištění kde se občan
veškeré informace, které se dle zákona č. absolutně nedozví co je vlastně pojištěno (budova).
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106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Obecní úřad si práci zjednodušil a znečitelnil
informacím nezveřejňuji. Například se nemá všechno, ale stačilo zakrýt jenom údaje o pojistných
zveřejňovat údaje o bonifikaci za škodní průběh, částkách o zabezpečení, sjednaných limitech l
údajů o pojistných částkách o zabezpečení, sublimitech plnění. Předměty jak bytové domy,
sjednaných limitech l sublimitech plnění.
hasičárny atd. měly být čitelné!
Konzultováno s poj'išťovaclm makléřem, který do
věci vložil své know how.
Str. 24 ČI. 10.6. Stížnosti pojistníků, pojištěných

Generali Česká pojišt'ovna a.s., p. o. box 305, 659
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a oprávněných osob posílat na adresu Česká 05 Brno (správná adresa) bude opraveno jak?
pojišťovna a.s. , p. O. box 305 601 00 Brno Vzniklo spojením 2 společnosti a to Genera/i a Cp
(Špatná adresa)
v letošním roce. Takto je správně.
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Str. 25 V České Kubici dne

2020

Který den pan starosta Gerberg podepsal smlouvu?
Po schváleni nového usneseni č. 451/2020 ze dne
24.11.2020, podepsáno dne 25.11.2020

B. Prosím o informaci i k následujícímu:
NenaŠel jsem ve smlouvě ujednání pojištění věcípřepravovaných motorovými vozidly, pro
případy zásahu hasičů na území SRN?
Členové zásahových jednotek JSDH Česká Kubice a Folmava, mají smlouvu s obcí Česká
, Kubice o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Kubice a jsou pojištěni
v rámci úrazového pojištění platící pro celou EU.
Vozidla JSDH Česká Kubice a Folmava jsou majetkem obce Česká Kubice, nejsou majetkem
SDH. Zásahová vozidla JSDH mají pro provoz na pozemních komunikacích výjimku
pojištění ze zákonného pojištění v rámci EU. Veškeré vybavení vozidel je majetek obce
Česká Kubice zařazený do majetku obce a vztahuje se na něj majetkové pojištění.
Za přidělené věci odpovídá velitel JSDH, případně člen JSDH za přidělený majetek v rámci
prováděného úkonu.
v poplachových plánech do SRN, má předurčenost dle zařazení jen jednotka JSDH Folmava,
která by v případě potřeby vyjížděla pouze na požár k zabezpečení dálkové dopravy vody.
Zásah do Německa je brán stejně jako zásah mimo katastr svého zřizovatele. Takže
poškozené věcné prostředky se hradí v rámci neinvestiční dotace za zásahy HZS PK.
Sbory dobrovolných hasičů jsou dobrovolné organizace hospodařící s vlastním materiálem
pořízeným ze svých zdrojů, případně z dotací obce.
(konzultováno s HZS PK, veliteli JSDH obce Česká Kubice a pojišt'ovacím makléřem)
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Obec Ceská Kubice

Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice

C. Neexistují nyní dvě smlouvy uvedené v usnesení 124/2019 na pojištění čističky
odpadních vod Folmava ?
Ukončená pojistná smlouva obsahovala pojištění stavby ČOV Folmava ze dne 22.4.2019.
Nová PS 1690455628 ČOV Folmava obsahuje a je pojištěna pouze v této PS.

S pozdravem

Rade Gerberg
starosta obce
QSEC ČŽSKiÉČeská Kybice č,p, 82
345 32 Ceské Kubice
IČO 00253294, DIC CZ 00253294
Tel.: 379 793 134

