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Rozhodnutí

Obecní úřad Česká Kubice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. l zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen ,,povinný subjekt" a ,,InfZ"),
obdržel dne 01.02.2021 žádost o poskytnutí informace dle InfZ pana
. v žádosti o poskytnutí informace je
požadováno poskytnutí informace, a to

A. Na zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 2. 2. 2021 bylo schváleno
usneseni 21/2021, které zní: SCHVALUJE ZAHÁJIT ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ OPRAVĚ.
Hlasováni: 10/0/0 (pro /proti/zdržel se hlasováni). Uvedenému usneseni
nerozumím, neboť nedává žádný smysl. Usnesení má být srozumitelné, konkrétní a
kontrolovatelné. Prosím o zaslání informace - usnesení, které takové požadavky
splňuje.
B. Na zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 8. 12. 2020 byl projednán návrh
usneseni473/2020: schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Česká Kubice (obdarovaná) a
p.
jako dárci) na pozemky parč. č.
1214/36, trvalý travní porost o celkové výměře 726 m' a parč. č. 1214/39, trvalý travní
porost o celkové výměře 83 m' Zastupitelstvo obce Česká Kubice pověřuje starostu k
podpisu smlouvy. Hlasování: 10/0/0 (pro /proti/zdržel se hlasováni).
Prosím o zaslání informace - usneseni ZO, které bude napsané v souladu s našim
právním řádem a bude obsahovat katastrální území. V obci Česká Kubice se nachází
pět katastrálních území Tab. 1.
*) Zákon č. 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitosti (katastrální zákon). V listinách pro zápis práv do
katastru musí být nemovitosti označeny údaji katastru, a to pozemek parcelním číslem s uvedením názvu
katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou
číselných řadách a jde o stavební parcelu, též údajem o této skutečnosti, jinak se má za to, že jde o
pozemkovou parcelu,
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C. Kopii zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 2. 2. 2021 včetně
zápisu o kontrole plnění usnesení a prezenČní listinu. Dále prosím o Plán Činnosti FV na rok
2021 ( usnesení 29/2021 ) a Zprávu o Činnosti Finančního výboru za rok 2020 ( usnesení
30/2021), oba dokumenty, jak je uvedeno v zápisu, jsou nedílnou součástí zápisu.
Povinný subjekt rozhodl
takto:

Povinný subjekt vyhovuje žádosti o informace pod písm. A).
Povinný subjekt vyhovuje žádosti o informace pod písm. B).
Povinný subjekt nevyhovuje žádosti o informace pod písm. C).

Odůvodnění:
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu A) sděluje, že žádost
žadatele splňuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto informaci
poskytnout. Usnesení znamená, že budou zahájeny úkony (poptání firem-získání cenových nabídek),
které předcházejí vlastním pracím.
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu B) sděluje, že žádost
žadatele splňuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto informaci
poskytnout. K tomuto uvádíme, že u daného bodu v diskuzi je uvedeno katastrální území Česká
Kubice.
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu C) sděluje, že žádost
žadatele splňuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto informaci
poskytnout. Zasíláme jako přílohou.
PouČení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání. Odvolání se podává u
podepsaného povinného subjektu a příslušný o rozhodnutí je Krajský úřad Plzeňského kaje (§ 16
odst. l InfZ)
Obecní úřad Česká Kubice se omlouvá za pozdní odeslání odpovědi z důvodu, že celý obecní úřad byl
do 5.3.2021 v karanténě.
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