Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32

Počet listů: 2 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:

I
Žadatel požaduje od Obecního úřadu Česká Kubice následující informace:

Na začátku volebního období 2018 – 2022 do zastupitelstva obce Česká Kubice došlo k velké
škodě na majetku obce Česká Kubice, konkrétně na NEPOJIŠTĚNÉ ČISTIČCE ODPADNÍCH VOD
( dále jen “nČOV“ ) na pozemku parc. č. 394/11 v k. ú. Horní Folmava v důsledku působení
velkého množství odpadních vod.

A. Prosím o informaci k jak velké
škodě došlo na budově nČOV
………………………. ,- Kč v souvislosti působením odpadních vod?
B. Prosím o informaci k jaké velké škodě došlo na technologickém zařízení
nČOV …………………… ,- Kč v souvislosti působením odpadních vod?
C. Prosím o kopii pojistné smlouvy 1) s roční pojistnou částkou na nČOV ve
výši 30 375,- Kč
D. Prosím o kopii pojistné smlouvy 1) s roční pojistnou částkou na
technologické zařízení nČOV ve výši 30 207,- Kč
1)

Zastupitelstvo obce Česká Kubice dne 16. 4. 2019 v dodatečně rozšířeném programu 2) za bod 3)
projednalo Pojištění ČOV a technologií (Folmava). Diskuze: Makléřský servis doručil nabídku na
pojištění ČOV a technologií. Návrh usnesení 124/2019: Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje
nabídku pojištění společnosti ČSOB ve výši 30.375,- Kč na ČOV Folmava a pojištění ve výši 30.207,Kč na technologie ČOV. Zastupitelstvo obce Česká Kubice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Diskuze: P. Vogeltanz se dotazoval, kdo bude hradit škodu, která vznikla. Bylo odpovězeno, že
v době škody nebyl majetek pojištěn. Hlasování: 11/0/00 (pro/proti/zdržel se). Usnesení 124/2019
bylo schváleno. Pro schválení usnesení hlasovali: V.K., R.G., R.S., S.P., M.G., M.R., J.V., J.S.,

D.K., J.D., R.R.
2)

Zákon o obcích 128/2000 Sb. § 93 (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7
dní před zasedáním zastupitelstva obce;
1.
2.
3.
4.

Program zasedání ZO dne 16. 4. 2019 byl rozšířen nad rámec zveřejněného programu:
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0011648NB/001 mezi ČEZ
Distribuce, a.s. a obcí Česká Kubice
Oprava usnesení č. 282/2018 ze dne 1.11.2018
Pojištění ČOV a technologií (Folmava)
Rezignace pí  z kontrolního výboru a zvolení nového člena kontrolního
výboru 3)

1

Na zasedání ZO dne 19. 3. 2019 (Na Spálenci) vystoupil občan  a ten řekl, cituji:
„před dvanácti lety jsem byl s pí  v inventarizační komisi majetku a pohledávek,. když
se pí  seznámila v jakém neprůkazném stavu se nachází účetnictvím majetku obce,
tak raději rezignovala na funkci zastupitelky obce.“

3)

Pouze čtvrtý bod vložený do programu zasedání byl legitimní a nestrpěl odkladu. Bylo správné jeho
zařazení na jednání, aby nedošlo k porušení zákona jako se stalo v případě stavebního výboru v roce 2016,
kdy vedení obce (tandem p. Koranda a pí. Gibfriedová) neučinilo nic proto, aby problém lichého počtu
stavebního výboru řešilo. Z výpisu protokolu kontroly samostatné působnosti obce České Kubice
provedené MV ČR dne 19. 4. 2017 k této věci vyplývá:
Na zasedání ZO konaném dne 19. září 2016 byli členové ZO informováni členkou stavebního výboru o její
rezignaci na funkci. Kontrolní skupinou bylo zjištěno a dotazem ověřeno, že nový člen stavebního výboru
nebyl ke dni kontroly (19. dubna 2017) zvolen a od rezignace jednoho z jeho členů měl tedy pouze 2 členy.

dalších 15 zasedání ZO

, avšak jak vyplývá ze
Do doby konání kontroly se přitom uskutečnilo
zápisů z těchto zasedání a pozvánek na ně, nebyla volba člena stavebního výboru zařazena na program
jednání ani jednoho z těchto následně konaných zasedání ZO. OBEC TAK PROKAZATELNĚ NEDOLOŽILA
ÚSILÍ vyvíjené v zájmu uvedení daného stavu (kdy stavební výbor má pouze dva členy) do souladu se

zákonem a v případě stavebního výboru tak porušila ustanovení § 118 odst. 2 věta první zákona o
obcích, podle kterého počet členů výboru je vždy lichý.

E. Prosím o kopii pojistné smlouvy 4) na pojištění movitých a nemovitých věcí
obce Česká Kubice s pojistitelem ČSOB Pojišťovna a.s. číslo pojistné
smlouvy 806850819
Zastupitelstvo obce Česká Kubice dne 30. 10 . 2017 za bod 11) OZ se seznámilo se smlouvou č.
8068503819 mezi obcí Česká Kubice a ČSOB Pojišťovnou, a.s., jedná se o pojištění movitých a nemovitých
věcí obce Česká Kubice. Usnesení 302/2017 5) OZ souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy 8068503819 mezi
obcí Česká Kubice a ČSOB Pojišťovnou, a.s., jedná se pojištění movitých a nemovitých věcí obce Česká
Kubice. Hlasování: 9/0/0

4)

5)

Pro usnesení „bianco šek“ s neznámou výší ročního pojistného z rozpočtu obce hlasovali zastupitelé :

V.K., R.G., R.S., S.P., M.G., J.S., M.Š., V.D., J.D.

Prosím informace A, B, C, D, E poslat do mé datové schránky.
Děkuji
S přátelským pozdravem

Odesláno prostřednictvím IS DS do DS OÚ Česká Kubice: acqanmn dne 1.4.2021
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