Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32

Počet listů: 4

Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem Česká Kubice na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Jméno a příjmení žadatele:

Žadatel požaduje od Obecního úřadu Česká Kubice následující informaci:

A. Kopii zápisu

1)

z 3. zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 9. 3.

2021 včetně zápisu o kontrole plnění usnesení a prezenční listinu.
B. Kopii zápisu 1) z 4. zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 16. 3.
2021 včetně zápisu o kontrole plnění usnesení a prezenční listinu. Zprávu inventarizační
komise o inventarizaci majetku a závazků účetní jednotky IČ 00253294 se stavem k 31.
12. 2020, která je součástí zápisu zasedání ZO.

C. Kopii zápisu1) z 5. zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 30. 3.
2021 včetně zápisu o kontrole plnění usnesení a prezenční listinu.

1)

Dne 15. 9. 2020 ZO usnesením 358/2020 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 tomto zasedání zaznělo kromě
jiného: Ing. Vogeltanz …dále sdělil, že si myslí, že zveřejňování pouze výpisu z usnesení
nebude transparentní a zmenší se informovanost občanů. Starosta uvedl, že celý zápis bude
uložen na OÚ. Na požádání je každému k dispozici a občané mají právo se účastnit každého
zasednání (zasedání) zastupitelstva obce.
V době kdy celá společnost bojuje s pandemií COVID-19, jeden nouzový stav střídá další,
uzavírají se úřady občanům, omezují se riziková setkání a přijímají se opatření s cílem omezit
komunitní setkání občanů, tak většina zastupitelů obce Česká Kubice přijme protichůdné a
špatné usnesení. Toto usnesení přišlo v nevhodný čas, neboť omezuje občany k přístupu
informacím z jejich domova. Je mnohem pohodlnější číst konformním prostředí ze svých
obýváků zápisy ze ZO než-li docházet na úřad a tam za přepážkou číst žádané dokumenty.
Jsou občané, kteří mají v obci nemovitosti, narodili se zde a platí daně, ale život je odvál na
1

konec světa od jejich původního domova. Jediným prostředkem se dostat k informací o
životě v obci slouží internetová dálnice. Bohužel vedení obce Česká Kubice a 6 dalších
zastupitelů chtělo pravý opak.
Ve společnosti se rozšiřuje trend on-line vysílání. Například na 30. zasedání zastupitelstva
města Domažlice dne 24. 2. 2021 zastupitele schválili on-line přenosy ze zasedání ZM. Je to
další obec, která se přidává k moderním metodám informování svých spoluobčanů. Konkrétně
na zasedání zastupitelů města Domažlice se uvádí: zastupitelstvo města Domažlice

usnesením č. 824 - ukládá místostarostovi ######### ve spolupráci s odborem ICT a GIS
a MKS připravit varianty on-line přenosů ZM včetně finanční náročnosti. Termín splnění:
30.04.2021.
Na zasedání ZO ČK dne 26. 5. 2020 jsem mluvil o videozáznamech z jednání zastupitelstva
města Horšovský Týn, které si mohou občané kdykoliv přehrát. Starosta města Horšovský Týně
neřeší zda zápisy jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů respektive se zákonem o
zpracování osobních údajů. Tímto dává občanům nahlédnout jak transparentně, efektivně a
hospodárně řeší potřeby města a jejich občanů.
Videozáznamy z jednání ZM
Od května 2015 je ze všech jednání zastupitelstva pořizován videozáznam, přičemž záznamy jsou
vždy ke shlédnutí na kanále Města Horšovský
Týn https://www.youtube.com/channel/UCGojFGHU8yz_0JMuUNXFmwQ na serveru YouTube.
Schválené usnesení 358/2020 je v příkrém rozporu s větou, že veškerá usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce byla přijata v nejlepším zájmu obce a pro blaho občanů.
Tab. 1 Tabulka, kdy OÚ v čase měnil text úvodního vystoupení starosty obce Česká Kubice vyjádřené pod
písmeny A, B, C, D v legendě pod tabulkou.

Datum zasedání
ZO Česká Kubice
6.8.2019
20.8.2019
3.9.2019
17.9.2020
1.10.2019
15.10.2019
29.10.2020
12.11.2019
26.11.2019
10.12.2019
7.1.2020
21.1.2020
4.2.2020
18.2.2020
3.3.2020
14.4.2020
28.4.2020
15.5.2020
26.5.2020

Text úvodního
slova starosty
obce jak se časem
měnil
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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9.6.2020
30.6.2020
28.7.2020
18.8.2020
15.9.2020
13.10.2020
Dosud trvá

C
C
C
C
C
D
D

Text úvodního proslovu starosty obce na zasedání podle data konání zasedání a který se v čase
měnil.
A. Zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice bylo zahájeno v 18:00 hod starostou obce R. Gerbergem.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je … členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Starosta seznámil
přítomné s návrhem programu v souladu s informacemi zveřejněnými na úřední desce.
B. Zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice bylo zahájeno v 18:00 hod starostou obce R. Gerbergem.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je …. členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích). Starosta seznámil
přítomné s návrhem programu v souladu s informacemi zveřejněnými na úřední desce. Dále starosta
uvedl, že zápis z ….. veřejného zasedání ZO byl ověřen, před svým ověřením byl rozeslán všem
zastupitelům k připomínkování a po celou dobu byl k nahlédnutí na obecním úřadě v České Kubici,
upozornil přítomné, že v souladu s §110/2019 zákona o ochraně osobních údajů, bude z jednání
pořizován zvukový záznam, který slouží ověřovatelům ke kontrole zápisu a bude po jednom měsíci
smazán.
C. Zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice bylo zahájeno v 18:00 hod starostou obce R. Gerbergem.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je ….. členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích). Starosta seznámil
přítomné s návrhem programu v souladu s informacemi zveřejněnými na úřední desce. Dále starosta
uvedl, že zápis z ….. veřejného zasedání ZO byl ověřen, před svým ověřením byl rozeslán všem
zastupitelům k připomínkování a po celou dobu byl k nahlédnutí na obecním úřadě v České Kubici,
upozornil přítomné, že v souladu s §110/2019 zákona o zpracování osobních údajů, bude z jednání
pořizován zvukový záznam, který slouží ověřovatelům ke kontrole zápisu a bude po jednom měsíci
smazán.

D. Zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice bylo zahájeno v 18:00 hod starostou obce R. Gerbergem.

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je ….. členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích). Starosta seznámil
přítomné s návrhem programu v souladu s informacemi zveřejněnými na úřední desce. Dále starosta
uvedl, že zápis z ….. veřejného zasedání ZO byl ověřen, před svým ověřením byl rozeslán všem
zastupitelům k připomínkování a po celou dobu byl k nahlédnutí na obecním úřadě v České Kubici

Tab. 2: V období od 29.4.2019 do 3.3.2020 t. z. ve 21. případech zastupitelé schválili chybná usnesení. Pan
starosta v desítkách zápisů se odkazoval na Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového
rozhodnutí. Pozorný občan před rokem upozornil na chybnou veřejnoprávní smlouvu č. 62/2020 ve které OÚ
starosta informuje občany, že smlouvu schválilo zastupitelstvo obce usnesením ZO č. 62/2020. To však nebyla
pravda. Bohužel při zkoumání jak k tomuto chybnému usnesení, které použil pan starosta Gerberg ve VPS
dospěl, občan přišel na to, že jedna chyba ukazuje ještě, že existuje dalších 21 chybných usnesení.

Poř. č.
1

Datum zasedání
2
1

3.3.2020

Číslo
chybného
usnesení
3

Zapisovatelka
4

Ověřovatele

83/2020

pí Bradová

Rap, Strádal

5

3

2

18.2.2020

62/2020

pí Bradová

Gibfriedová, Pražáík

3

4.2.2020

42/2020

pí Bradová

Duffková, Rap

4

21.1.2020

19/2020

pí Bradová

Slavík, Rap

5

7.1.2020

2/2020

pí Bradová

Gibfriedová, Rap

6

10.12.2019

416/2019

pí Bradová

Slavík, Rap

7

12.11.2019

380/2019

pí Bradová

Pražák, Strádal

8

26.11.2019

397/2019

pí Bradová

Gibfriedová, Rap

9

29.10.2019

359/2019

pí Bradová

Slavík, Duffková

10

15.10.2019

346/2019

pí Bradová

Gibfriedová, Rap

11

1.10.2019

331/2019

pí Bradová

Rap, Pražák

12

17.9.2019

315/2019

pí Bradová

Gibfriedová, Rap

13

3.9.2019

287/2019

pí Bradová

Pražák, Rap

14

20.8.2019

274/2019

pí Bradová

Randová, Rap

15

6.8.2019

255/2019

pí Bradová

Gibfriedová, Vogeltanz

16

16.7.2019

225/2019

pí Bradová

Slavík, Pražák

17

25.6.2019

207/2019

pí Bradová

Rap, Slavík

18

11.6.2019

178/2019

pí Bradová

Rap, Slavík

19

28.5.2019

163/2019

pí Bradová

Pražák, Randová

20

14.5.2019

144/2019

pí Bradová

Rap, Gibfriedová

21

29.4.2019

128/2019

pí Bradová

Rap, Pražák

Prosím o odeslání žádaných informací A, B, C, do mé datové schránky.

Děkuji
S přátelským pozdravem

Odesláno prostřednictvím IS DS do DS OÚ Česká Kubice: acqanmn dne 21. 4. 2021
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