Obecní úřad Česká Kubice
Počet listů: 1 A4
Česká Kubice 82
345 32
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:
I
B
IDDS:
Žadatel požaduje od Obecního úřadu Česká Kubice následující informace:

Kopii zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 29. 12. 2020
včetně zápisu o kontrole plnění usnesení a prezenční listinu.

A.

Kopii zápisu z 1. zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 19. 1. 2021
včetně zápisu o kontrole plnění usnesení a prezenční listinu.

B.

C. Současně s ukončením zveřejňování zápisů, což se stalo proti zájmům občanů, OÚ
přestal počínaje 29. 9. 2020 zveřejňovat i výpisy z přijatých usnesení na chytrých mobilech.
Obec zabezpečila a zaplatila za nákup nástavby firmě, aby občané s chytrými mobily
dostávali informace v OBRAZE o zápisech nebo výpisech z usnesení ze zasedání ZO. Tab. 1
Co se stalo, že obecní úřad nepožádal o úpravu INTERFEJSU a občane nedostávají aspoň výpisy ze
zasedání?
Tab. 1 Výpisy z přijatých usnesení
Poř.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Datum konání ZO
Výpis 19.1.2021
Výpis 29.12.2020
Výpis 8.12. 2020
Výpis 24. 11. 2020
Výpis 10. 11. 2020
Výpis 27.10. 2020
Výpis 13. 10. 2020
Výpis 29. 9. 2020

D. Pane

starosto prosím o informaci, kdy odčiníte svojí chybu a přijdete zase na
zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice a předložíte ke schválení nové usnesení s
tím, že OÚ se vrací zpět ke zveřejňování zápisů ze zasedání ZO ?

Důvodů je celá řada:


Na zasedání ZO ze dne 6. 8. 2019 bod 10) schválilo ZO nabídku od firmy Ki-Wi Digitál s.r.o. za
602.500,- Kč bez DPH (21 %) t.z. 729 025,- Kč vzdálená správa 4200, - Kč/ ročně, výjezd technika
na opravu 15,- Kč/km pro usnesení 263/2019 hlasovali zastupitelé 7/2/0 Pražák, Kohel,
Gibfriedová, Randová, Duffková, Gerberg, Koranda proti Rap, Vogeltanz omluveni Slavík,
1

Strádal. Potřeba investovat do digitálních úředních desek nebyla řádně zdůvodněna, Obec Česká
Kubice s počtem občanů do 1000 se stala investicí do třech stojanů digitálních úředních desek
raritou v rámci ČR.


Na ZO dne usnesením 358/2020 dne 15. 9. 2020 rozhodlo, že OÚ nebude na webu obce
zveřejňovat žádné zápisy ze zasedání ZO obce Česká Kubice. Pro zrušení zveřejňování zápisů
hlasovalo 8 zastupitelů Gerberg, Gibfriedová, Duffková, Pražák, Strádal, Kohel, Randová,
Lipovský. Zdrželi se hlasování Ing. Vogeltanz a Rap. Na zasedání se dostavil zastupitel p. Koranda
v 19:27 hod. t. z až po proběhlém hlasování.



K čemu obec investovala 800 000,- Kč do třech stojanů Digitální úřední desky, když na nich
nejsou k mání relevantní informace?



OÚ Česká Kubice nedělá vůbec nic proto, aby se stal OTEVŘENOU A TRANSPARENTNÍ RADNICÍ? ???



Obce v okolí mají další informační kanály. Jako je Babylonský zpravodaj, Čakan – měsíční zpravodaj 600
výtisků, Městský zpravodaj, Obecní zpravodaj, Klíč a jí nevím jak se všechny měsíčníky jmenují.



V roce 2006 na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce zazněla úvaha o vydávání KUBICKÉHO
ZPRAVODAJE, bohužel zůstalo pouze u proklamace. Očekávám, že příští rok budou zvoleni počítačově
gramotní zastupitelé, kteří z gruntu změní image obce Česká Kubice a napraví LÉTA pošramocenou
reputaci a pověst naší obce.

Prosím o odeslání žádaných informací A, B, C a D do mé datové schránky.
Děkuji
S přátelským pozdravem

Odesláno prostřednictvím IS DS do DS OÚ Česká Kubice
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dne 1. 2. 2021

