Obec Česká Kubice

Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice

IDDS:

VÁŠ DOPIS ČJ.:
NAŠE ČJ.: ČK/849/2020
DATUM: 29.12.2020

ZE DNE: 16.12.2020

Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na základě
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 16.12.2020 jsme obdrželi Vaši písemnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb, kdy 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
Zastupitelstvo obce Česká Kubice na svém zasedání dne 13.1 1.2018 přijalo usnesením č.
285/2018 Kompetence starosty obce k prováděni rozpočtových opatření obce v souladu s §
102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, stanovuje kompetenci
starosty obce Radka Gerberga k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do
výše 400.000,- KČ, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce,
tedy nedojde k navýšení celkových výdajů obce. Částka se sčítá za všechna rozpočtová
opatření starosty mezi jednotlivými řádnými zasedáními zastupitelstva. Rozpočtová opatření
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
C) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytná a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
Rozšíření smlouvy požaduji jako výdaj k odvrácení možných škod, vzhledem k tomu že se
jednalo o dopojištění nově pořízeného vozidla Scania pro JSDH Česká Kubice
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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?
V této věci se jednalo o clopojištění vozidla Vůl Transportér pořízeného dne 22. l 1.20 18, kdy
je zveřejněna chybně uvedená RZ vozidla správně se jedná o 7P4 6899. S11"1[oLlvu předložil
pojišt'ovací agent. Vzhledeni, k této situaci není co vracet. (chyba slovem a písmeni)
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?
Dle současných požadaků o GDPR, nebude obec Česká Kubice sdělovat tyto údaje.
Vykřížkováním se jedná o tkzv. anonimizaci ze strany pojišt'ovacího agenta.
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
Vzhledem k situaci, kdy předchozí starosta obce Česká Kubice vzešlého z voleb do obecního
zastupitelstva z roku 20 14, měl stejnou pravomoc k provádění rozpočtových opatření obce
Česká Kubice, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, tuto uplatnil.
E. Prosím o informaci a vysvětlení k

exkluzivnímu pojištění ŘIDIČE dle

ZPPLR/160501 právní ochrany zastupitelé Ing. Wadimíra Korandy
s počátkem pojištění od 31.8.2017 do 31. 1.2019. V Čem je výjimečnost
Eostavení řidiČe pana Korandy oproti dalším řidičům profesionálům v obci
Ceská 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
Výjimečnost spočítala v tom, že předchozí starosta obce Česká Kubice neměl k dispozici
služební vozidlo, pouze soukromé vozidlo a s ním prováděl v případě nutnosti svoz - dopravu
spoluobčanů a zaměstnanců obecního úřadu na linku veře.jné dopravy ČSAD. ČSD. k lékaři či
na úřady v Domažlicích (pojištění sedadel).
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 směrnici
k GDPR a na internetu takové smlouvy nemají co dělat nebo mají být
anon'ymizovány. Prosím informaci jaké opatření OÚ udělá, aby se podobné
případy neopakovaly.
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Smlouvu prováděl tehclejší pracovník pojišt'ovny v roce 2014, který tuto smlouvu zveřejnil a
má i povinnost tuto snilouvu anonymizovat zpětně vzhledem k údajům GDPR.
Obec Česká Kubice na tuto povinnost tehclejšílio pracovníka pojišt'ovny již upozornila.
OÚ Česká Kubice bude komentovat cizí nedostatky.

Tab. 1
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR smlouva právní ochrany číslo 4004945
Datum podpisu
smlouvy nebo
předsmluvnIch
informací
starostou obce

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

Číslo usneseni o
schváleni
smlouvy

Čeho se změna
pojistné smlouvy
týkala

pojistná
částka

Poznamka
.

2

3

4

5

6

7

Kdy

číslo?

rozšÍřeni pojistné
smlouvy

číslo?

přepracování
všech dosud
pojištěných
předmětů
pojištěni

Poř. Č.
1
1

2

6. březen 2019

1. únor 2019

kdy

kdy
3

číslo?

přepracování
všech dosud
pojištěných
předmětů
pojištění

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,- Kc

51 600 kč

Domníváme se, že
.
.
...
.
*) Pan starosta Koranda dne 31.8.2017 ve 12,30 hod. podepsal s vyhradnim pojisťovacm agentem
pani Marcelou Studničkovou přepracovanou smlouvu o právni ochraně se splátkou běžného
pojistného 51 600,- kč. Sám se nechal do smlouvy pojistit na pojištěni právní ochrany jako jediný řidič.

31.8.2017 *)

Ostatní zaměstnanci obce Česká Kubice, měli" referentské školení k řízení
služebních vozidel
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31.8.2017

8.9.2014 od

17,00 hod

Dne 31.8.2017 osoba jednající s klientem VPA paní Marcela
Studničková seznamuje klienta před'smluvní dokument ( Ing.
Korandu ) s informacemi pojistitele o charakteru a základních
vlastnostech pojištění; klient souhlasí s výše uvedenými údaji a svým
podpisem potvrzuje skutečnosti uvedené v prohlášení klienta
Zastupitelstvo obce
rozhoduje ve sboru
usnesením, kterým
úkoluje starostu a
stanovuje mu terminy
splnění. Smlouva byla

'

8.9.2014 od

19,00 hod

Č.16

nová smlouva

podepsaná starostou dvě
20 600 kč hodiny před zasedáním

zastupitelstva!!!
Zastupitelstvo obce
Česká Kubice
neúkoluje starostu,
pouze pověřuje
k provedení věcí
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schválených
usnesením. ,,Nutný
výdaj k odvrácení
možných škod".

K návrhu pojíštěnl právni ochrany zastup. te/ů a zaměstnanců obce
bude svolána pracovní schůzka se zástupcem ňrmy. Není v
zápisech ze ZO uvedeno v souladu s jednacM řádem, kdy se
schůzka konala?
Jednací řád zastupitelstva obce Česká Kubice:
Obecní zastupitelstvo v České Kubici se usneslo podle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších
.
Schůzka
se
konala?
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21.7.2014

16.7.2014

'

změn a doplnění (dále jen zákon) vydat tento jednací řácl: ČI. 3
svolávání jednání obecního zastupitelstva

bod. č. 4) Pracovní schůzky a mimořádné pracovní schůzky
jednání obecního zastupitelstva složené z výborů obce, či
složené ze zastupitelů obce, svolává zpravidla starosta obce
nebo místostarosta obce, není-li svoláno jinak nejpozději 6
hodin před zasedáním této schůzky. přijatá rozhodnutí z
tohoto jednání se projednají na nejbližším veřejném zasedání
(nikde se neuvádí, že se provádí zápis, který bude zveře,jněn).
V zápisu ZO Česká Kubice se uvádí: K návrhu pojištěnlprávnl
ochrany zastupitelů a zaměstnanců obce bude svolána pracovní
schůzka se zástupcem firmy
Předsmluvní dokument: Dne 16.7.2014 osoba jednající s
klientem výhradní pojišt'ovací agent ( dále jen "VPAl' ) 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 ····

S pozdravem

Radek Gerberg
starosta obce

Obec
*
*
C:skátuj

