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Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice

ZE DNE: 24. 8. 2021

VÁŠ DOPIS ČJ.: ČB/BO/0/2408/MF/2021
NAŠEČJ.:CK/553/2021
DATUM: 7.9.2021
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 24.08.2021 žádost o poskytnutí informace dle InfZ pana
V žádosti o poskytnutí informace je požadováno poskytnutí informace, a to:
A) Kolik povinný subjekt vlastní bytových domů,
B) V jaké výši je sjednáváno nájemné s novými nájemníky.
C) Na jakou dobu je uzavírána nájemní smlouva.

D) Žádáte o zaslání anonymizované kopie této listiny, kopii přihlášky o nájemní byt
v majetku obce.

E) Jaké bytové domy ve vlastnictví povinného subjektu prošly celkovou rekonstrukcí
za podpory z programu EU (jaké byly provedeny úpravy a v jakém rozsahu).

F) Jaký je aktuální plán kulturních akcí Obce Česká Kubice.

G) Kolik a jaké má Obce Česká Kubice spolků.
H) V jaké celkové výši byly v roce 2020/2021 povinným subjektem poskytnuty
finanční příspěvky.

I) Jaký počet v roce 2020/2021 podepsal povinný subjekt veřejnoprávních smluv a se
kterými soukromoprávními subjekty.

J) Žádáte o anonymizované kopii listiny veřejnoprávních smluv z roku 2021.
Povinný subjekt rozhodl takto:
A) Obec Česká Kubice vlastní 10 bytových domů.

B) Nájemné s novými nájemníky je sjednáváno ve výši 40, Kč/m2
C) Nájemné je sjednáváno s novými nájemníky na dobu určitou, která je ukončena vždy
k 30.4. kalendářního roku. Nájemní smlouva je poté s nájemníkem prodloužena
za předpokladu, že nájemník nebude mít vůči obci Česká Kubice žádný závazek.
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D) Zasíláme v příloze. Kopie přihlášky o nájemní byt naleznete na www.kubice.cz,
v záložce formuláře.

E) Obec Česká Kubice zrekonstmovala l bytový dům z podpory EU. Bližší informace
Vám k tomuto nemůžeme poskytnout z důvodu znehodnocení zaarchivovaných
dokumentů.

F) Obec Česká Kubice nemá žádný plán kulturních akcí.
G) Obec Česká Kubice má 5 spolků.
H) V roce 2020 byly poskytnuty finanční příspěvky v celkové výši 6 849 818 Kč, v roce
2021 byly dosud poskytnuty finanční příspěvky v celkové výši l 993 040, Kč.
I) Tabulku za rok 2020 a 2021 zasíláme v příloze.
J) Kopii anonymizované listiny veřejnoprávní smlouvy zasíláme v příloze.

Poučení:

Proti této výzvě lze dle § 16 odst. l písm. d) odst. 3 a § 17 odst. 3 InfZ podat stížnost, a to
Krajského úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Povinného subjektu, a to do 30ti dní ode dne
doručení této výzvy.

S pozdr
Radek Gerberg
S/arosta

Obec
Příloha:
l. Kopie anonymizované nájemní smlouvy.
2. Tabulka poskytnutých finančních prostředků za rok 2020 a 202 l.
3. Kopie anonymizované lištny veřejnoprávní smlouvy
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