Obecní úrad Ceská Kubice
N

Ceská Kybice 82
345 32 Ceská Kubice

VÁŠ DOPIS CJ.:
NAŠE CJ.: CK/231/2021
DATUM: 12.4.2021

ZE DNE: 1.4.2021

Rozhodnutí

Obecní úrad Ceská Kubice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. l zákona c.
106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, v platném znení (dále jen ,,povinný subjekt" a
,,InfZ"), obdržel dne 01.04.2021 žádost o poskytnutí informace dle InfZ pana I
v žádosti o poskytnutí
informace je požadováno poskytnutí informace, a to
A. Prosím o informaci k jak velké škode došlo na budove COV

,- KC

v souvislosti pusobením odpadních vod?
B. Prosím o informaci k jaké
velké škode došlo na technologickém zarízení COV
,- KC v souvislosti pusobením odpadních vod?
C. Prosím o kopii pojistné smlouvy ') s rocní pojistnou cástkou na nCOV ve výši 30 375,- KC
D. Prosím o kopii pojistné smlouvy l) s rocní pojistnou Cástkou na technologické zarízení nCOV
ve výši 30 207,- kc
') Zastupitelstvo obce Ceská Kubice dne 16. 4. 2019 v dodatecne rozšíreném programu
') za bod 3) projednalo pojištení COV a technologií (Folmava). Diskuze: Maklérský
servis dorucil nabídku na pojištení COV a technologií. Návrh usnesení 124/2019:
Zastupitelstvo obce Ceská Kubice schvaluje nabídku pojištení spolecnosti CSOB ve
výši 30.375,- KC na COV Folmava a pojištení ve výši 30.207,- KC na technologie
COV. Zastupitelstvo obce Ceská Kubice poveruje starostu k podpisu smlouvy.
Diskuze: P. Vogeltanz se dotazoval, kdo bude hradit Škodu, která vznikla. Bylo
odpovezeno, že v dobe škody nebyl majetek pQjišten. 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 (l) Obecní úrad informuje o míste, dobe a navrženém programu pripravovaného zasedání
zastupitelstva obce. Informaci vyvesí na úrední desce obecního úradu alespon 7 dní pred zasedáním zastupitelstva obce;

Program zasedání ZO dne
zverejneného programu:
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16. 4. 2019 byl rozšíren

nad rámec
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l.

Smlouva o zrízení vecného bremene - služebnosti c. IV-l20011648NB/001 mezi CEZ Distribuce, a.s. a obcí Ceská Kubice

2. Oprava usnesení c. 282/2018 ze dne 1.11.2018
3. pojištení COV a technologií (Folmava)
4' Rezignace pí mrnocn z kontrolního výboru a zvolení nového
clena kontrolního výboru 3)
') Na zasedání ZO dne 19. 3. 2019 (Na Spálenci) vystoupil obcan mam a ten rekl,
cituji: ,,pred dvanácti lety ,jsem byl s pí omm v inventarizacní komisi majetku a
pohledávek,. kdYž se pí mmm seznámila v ,jakém neprukazném stavu se nachází
úcetnictvím ma,jetku obce, tak rade,ji rezignovala na funkci zastupitelky obce."
Pouze ctvrtý bod vložený do programu zasedání byl legitimní a nestrpel odkladu. Bylo
správné ,jeho zarazení na jednání, aby nedošlo k porušení zákona jako se stalo v prípade
stavebního výboru v roce 2016, kdy vedení obce (tandem p. Koranda a pí. Gibfriedová)
neucinilo nic proto, aby problém lichého poctu stavebního výboru rešilo. Z výpisu protokolu
kontroly samostatné pusobnosti obce Ceské Kubice provedené MV CR dne 19. 4. 2017
k této veci vyplývá:
Na zasedání ZO konaném dne 19. zárí 2016 byli clenové ZO informováni clenkou stavebního
výboru o její rezignaci na funkci. Kontrolní skupinou bylo zjišteno a dotazem overeno, že
nový clen stavebního výboru nebyl ke dni kontroly (19. dubna 2017) zvolen a od rezignace
jednoho z jeho clenu mel tedy pouze 2 cleny. Do doby konání kontroly se pritom uskutecnilo
dalších 15 zasedání ZO, avšak jak vyplývá ze zápisu z techto zasedání a pozvánek na ne,
nebyla volba clena stavebního výboru zarazena na program jednání ani jednoho z techto
následne konaných zasedání ZO. OBEC TAK PROKAZATELNE NEDOLOŽILA ÚSILÍ
vyvíjené v zájmu uvedení daného stavu (kdy stavební výbor má pouze dva cleny) do souladu
se zákonem a v prípade stavebního výboru tak porušila ustanovení § 118 odst. 2 veta první
zákona o obcích, podle kterého pocet clenu výboru je vždy lichý.
E. Prosím o kopii pojistné smlouvy 4) na pojištení movitých a nemovitých vecí obce Ceská
Kubice s pojistitelem CSOB Pojištovna a.s. císlo pojistné smlouvy 806850819
') Zastupitelstvo obce Ceská Kubice dne 30. 10 . 2017 za bod 11) OZ se seznámilo se
smlouvou c. 8068503819 mezi obcí Ceská Kubice a CSOB Pojištovnou, a.s., jedná se o
pojištení movitých a nemovitých vecí obce Ceská Kubice. Usnesení 302/2017 ') OZ souhlasí
s uzavrením pojistné smlouvy 8068503819 mezi obcí Ceská Kubice a CSOB Pojištovnou,
a.s., jedná se pojištení movitých a nemovitých vecí obce Ceská Kubice. Hlasování: 9/0/0
s) Pro usnesení ,,bianco šek" s neznámou výší roCního pojistného z rozpoctu obce hlasovali
zastupitelé : V.K., R.G., R.S., S.P., NLG., J.S., M.Š., V.D., J.D.

Povinný subjekt rozhodl

takto:
Povinný subjekt vyhovuje žádosti o informace pod písm. A).
Povinný subjekt vyhovuje žádosti o informace pod písm. B).
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Povinný subjekt vyhovuje žádosti o informace pod písm. C).
Povinný subjekt vyhovuje žádosti o informace pod písm. D).
Povinný subjekt vyhovuje žádosti o informace pod písm. E).
Oduvodnení:

K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu A) sdeluje, že žádost
žadatele splnuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto informaci
poskytnout. Proto povinný subjekt sdeluje žadateli, že na budove COV v souvislosti pusobením
odpadních vod ke škode nedošlo.
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu B) sdeluje, že žádost
žadatele splnuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto informaci
poskytnout. Proto povinný subjekt sdeluje žadateli, že na technologickém zarízení COV
v souvislosti pusobením odpadních vod nedošlo k Žádné škode. Ke škode došlo vlivem nátoku
balastních vod v cástce 58.857,- KC.
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu C) sdeluje, že žádost
žadatele splnuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto informaci
poskytnout. Proto byla informace žadateli poskytnuta spolecne s tímto rozhodnutím se
znecitelnenými údaji z duvodu práva na ochranu osobních údaju.
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu D) sdeluje, že žádost
žadatele splnuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto informaci
poskytnout. Proto byla informace žadateli poskytnuta spolecne s tímto rozhodnutím se
znecitelnenými údaji z duvodu práva na ochranu osobních údaju.
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu E) sdeluje, že žádost
žadatele splnuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto informaci
poskytnout. Proto byla informace žadateli poskytnuta spolecne s tímto rozhodnutím se
znecitelnenými údaji z duvodu práva na ochranu osobních údaju.
Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnu ode dne jeho oznámení podat odvolání. Odvolání se
podává u podepsaného povinného subjektu a príslušný o rozhodnutí je Krajský úrad Plzenského
kraje (§ 16 odst. l InfZ)

Radek Gerberg
starosta obce
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