Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32

Počet listů: 3 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 informaci, kdy zastupitelstvo obce Česká Kubice na svém zasedání projednalo
a schválilo ROZŠÍŘENÍ smlouvy právní ochrany č. 4004945, kterou starosta obce Česká
Kubice Radek Gerberg podepsal dne 6.3.2019? Tab. 1
B. Prosím o informaci, kdy zastupitelstvo obce Česká Kubice na svém zasedání projednalo
a schválilo PŘEPRACOVANOU smlouvu právní ochrany č. 4004945, kterou starosta
obce Česká Kubice Radek Gerberg podepsal dne 1.2.2019? Tab. 1. Tato smlouva
obsahuje chyby. Dvakrát je pojištěno vozidlo RZ 4P42715 VW Transportér. Zřejmě
bylo již zaplaceno pojistné dvakrát za RZ 4P42715? Kdy se vrátí 4 400,- Kč zpět na účet
3625321/0100? Kdy bude pochybení ve smlouvě napraveno?
C. Prosím o informaci k exkluzivnímu Pojištění jednoho ŘIDIČE dle ZPP/R/160501 právní
ochrany jméno a příjmení řidiče ve smlouvě (anonymizováno), kterou podepsal
starosta obce Česká Kubice Radek Gerberg dne 1.2.2019?
D. Prosím o informaci kdy zastupitelstvo obce Česká Kubice na svém zasedání projednalo
a schválilo přepracovanou smlouvu právní ochrany č. 4004945, kterou podepsal
starosta obce Ing. Vladimír Koranda dne 31.8.2017 Tab. 2
E. Prosím o informaci a vysvětlení k exkluzivnímu Pojištění ŘIDIČE dle ZPP/R/160501
právní ochrany zastupitelé Ing. Vladimíra Korandy s počátkem pojištění od 31.8.2017
do 31. 1.2019. V čem je výjimečnost postavení řidiče pana Korandy oproti dalším
řidičům profesionálům v obci Česká Kubice, kteří pracují pro obec Česká Kubice?
V obci jsou další řidiči komunální politici - zastupitelé a nemají stejnou exkluzivitu
při sjednávání pojištění právní ochrany jakou má řidič pan Koranda? Tab. 2
F. Smlouva se změnami č. 4004945 D.A.S. Rechtsschutz AG, podepsané panem
starostou Korandou s datumem podpisu dne 31. 8. 2017 ve 12,30 hod. a 8. 9. 2014
ve 17,00 hod. jsou přístupné ve veřejném prostoru na internetu v registru smluv a
obsahují otevřená osobní data jako rodné číslo, číslo OP a další osobní údaje.
Domnívám se, že je to v rozporu s evropskou směrnicí k GDPR a na internetu takové
smlouvy nemají co dělat nebo mají být anonymizovány. Prosím informaci jaké
opatření OÚ udělá, aby se podobné případy neopakovaly.
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Tab. 1
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR smlouva právní ochrany číslo 4004945
Datum podpisu
smlouvy nebo
předsmluvních
informací
starostou obce

Projednalo ZO
obce Česká
Kubice a dne
vydalo souhlas k
podpisu smlouvy

Číslo usnesení o
schválení
smlouvy

Čeho se změna
pojistné smlouvy
týkala

Pojistná
částka

Poznámka

2

3

4

5

6

7

kdy

číslo?

rozšíření pojistné
smlouvy

číslo?

přepracování
všech dosud
pojištěných
předmětů
pojištění

číslo?

přepracování
všech dosud
pojištěných
předmětů
pojištění

Poř. č.

1
1

2

6. březen 2019

1. únor 2019

kdy

kdy
3

31.8.2017 *)

2 200 Kč
Pojistná smlouvy obsahuje
chyby. Vozidlo RZ: 4P42715
66 900 Kč VW Transportér je chybně
pojištěno a to hned dvakrát.
Pojistné má být 64 700,- Kč

51 600 Kč

*) Pan starosta Koranda dne 31.8.2017 ve 12,30 hod. podepsal s výhradním pojišťovacím agentem
paní Marcelou Studničkovou přepracovanou smlouvu o právní ochraně se splátkou běžného
pojistného 51 600,- Kč. Sám se nechal do smlouvy pojistit na pojištění právní ochrany jako jediný řidič.

Dne 31.8.2017 osoba jednající s klientem VPA paní Marcela Studničková
4

seznamuje klienta předsmluvní dokument ( Ing. Korandu ) s informacemi
pojistitele o charakteru a základních vlastnostech pojištění; klient

31.8.2017

souhlasí s výše uvedenými údaji a svým podpisem potvrzuje skutečnosti uvedené v

prohlášení klienta

5

8.9.2014 od

8.9.2014 od

17,00 hod

19,00 hod

6

Schůzka se
konala?

7

21.7.2014

č.16

nová smlouva

Zastupitelstvo obce
rozhoduje ve sboru
usnesením, kterým
20 600 Kč
úkoluje starostu a
stanovuje mu termíny
splnění. Smlouva byla
podepsaná starostou dvě
hodiny před zasedáním
zastupitelstva!!!

K návrhu pojištění právní ochrany zastupitelů a zaměstnanců obce
bude svolána pracovní schůzka se zástupcem firmy. Není v
zápisech ze ZO uvedeno v souladu s jednacím řádem, kdy se
schůzka konala?
V zápisu ZO Česká Kubice se uvádí: K návrhu pojištění právní
ochrany zastupitelů a zaměstnanců obce bude svolána pracovní
schůzka se zástupcem firmy

2

8

Předsmluvní dokument: Dne 16.7.2014 osoba jednající s
klientem výhradní pojišťovací agent ( dále jen "VPA" ) paní Marcela
Studničková seznamuje klienta ( Ing. Korandu ) na schůzce
Všeruby - Hájek 32 psč 345 06 trvající 1,5 hod. s informacemi
pojistitele o charakteru a základních vlastnostech pojištění; klient
souhlasí s výše uvedenými údaji a svým podpisem potvrzuje ....

16.7.2014

Tab.2
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR smlouva právní ochrany číslo 4004945

Datum
podpisu
smlouvy

V
registru
smluv lze
najít pod
ID

Změna
pojistné
smlouvy

Kč

1

2

3

4

6.3.2019

1.2.2019

31.8.2017

8.9.2014

rozšíření
ID
pojistné
7903011
smlouvy

2 200,00 Kč

Počet všech
Počet všech
ostatních
zaměstnanců zaměstnanců
pojistníka se
pojistníka
Počet všech
Pojištění
stanovenou
na základě
členů
VOZIDLA dle
týdenní
dohody o
zastupitelstva
ZPP/V/160501
pracovní
provedení
pojistníka
dobou 30
práce a o
hodin a více
pracovní
činnosti

5

6

7

8

0

0

0

1

Exkluzivní
pojištění řidiče
dle
ZPP/R/160501

Příloha v
analýze

9

10

1, 1a

přepracování
všech dosud
ID
pojištěných
7759227
předmětů
pojištění

66 900,- Kč
správně má
být 64 700,Kč smlouva je
chybná

8

přepracování
všech dosud
ID
pojištěných
7759227
předmětů
pojištění

51 600,00 Kč

8

ID nová
7759227 smlouva

20 600,00 Kč

0

11

19 ve
smlouvě má
být správně
18

1 krát jméno
řidiče
anonymizováno
ve smlouvě
2, 2a, 2b

0

11

10

1 krát řidič
ing. Vladimír
Koranda
3

0

4

11

0

0
4

Informace A až F prosím poslat do mé datové schránky.
Děkuji
S přátelským pozdravem

Odesláno prostřednictvím IS DS do DS OÚ Česká Kubice: acqanmn dne 16. 12. 2020
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