Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 11. 05. 2019
Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Vážený pane starosto,
dne 27. 1. 2019 jsem Vás požádal o následující informaci k pojištění obce Valeč:
žádám Vás o poskytnutí následujících informaci, jakým způsobem je pojištěn veškerý majetek
obce Valeč v tomto členění:
-jednotlivý majetek (nemovitosti, zařízení, stroje, osoby, případně pozemky apod.)
-která společnost toto pojištění majetku zajišťuje (tedy u koho je pojištění sjednáno)
-u jednotlivého majetku, na jakou škodu a její hodnotu je pojištěn, jaká je cena
pojištění za rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
-od kdy je pojištění platné a jaká byla první hodnota ceny pojištění
-kdo toto pojištění sjednával, případně podepsal
-kdy uvedené pojištění schválilo zastupitelstvo obce Valeč
Tuto žádost jsem dne 14. 2. 2019 na základě Vašeho požadavku 149/19/OÚ upřesnil tak jak
bylo požadováno. Finálně jsem dne 22. 3. 2019 obdržel Vaše vyjádření.
Vzhledem k neúplné poskytnuté informaci Vám předkládám žádost o informaci dle zákona č.
106/1999 Sb. (tak abych získal celkovou, přesnou informaci kterou jsem požadoval).
1. Kdy uvedené pojištění schválilo zastupitelstvo obce Valeč (sken)
2. V rozpočtu na rok 2019 je pojištění ve výši 51.000Kč ale ve Vámi poskytnuté informaci
315/19/OÚ je pojištění ve výši 24.847Kč (přičemž smlouva potvrzuje, že se jedná o
komplexní potvrzení obce Valeč
3. Kdy schválilo zastupitelstvo obce dodatky k této smlouvě a které
4. Ve svém vyjádření 315/19/OÚ jste předložil dodatek č.3. žádám o zaslání dodatků č. 1 a č.
2 případně všech ostatních dodatků
5. Ve svém vyjádření 315/19/OÚ jste zaslal jako informaci dodatky, nezaslal jste však vlastní
smlouvu
6. Dodatek č. 3 se váže na návrh smlouvy, není vázán na vlastní smlouvu
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí výše uvedených informací které
nejsou poskytnuty (nebo byly poskytnuty nepřesně a neodpovídaly skutečnostem) ve
vyjádření 315/19/OÚ.

S pozdravem

