Čj: Prv 1/18

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 1

Místo konání: Budova obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 3. 2. 2018 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů: Bc. Josef Náhlík, Jan Uchytil, Josef Náhlík, Karel Slavík, Josef Mejzlík ,
tj. 5 členů ZO.
1) Starosta Bc. Josef Náhlík přivítal přítomné členy ZO, občany a hosty a zahájil zasedání ZO:
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
b) podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet,
c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je Jan Uchytil,
d) seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl program jednání, požádal o jeho případné doplnění – starosta vyzval
k hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
b) navrhl ověřovatele zápisu p. Karel Slavík, p. Josef Mejzlík a vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů,
Pro 5 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/18 :
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1. Přijetí úvěru od KB,a. s.
2.

Rozpočtové opatření č. 9

3. Žádost o sponzorský dar na činnost ZŠ Ludvíka Svobody Rudíkov
4.

Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství

5.

Diskuze

b) jako ověřovatele zápisu p. Josef Mejzlík, p. Karel Slavík

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
1. Přijetí úvěru od KB, a.s.

Zastupitelstvo obce Přeckov oslovilo za účelem financování akce „Zřízení obrub
k vozovce silnice III/36059 v průtahu obcí Přeckov včetně trubního vedení“ banku
KB, a.s. a ČS, a.s., pobočky v Třebíči. Po zvážení předložených nabídek vybralo jako
vítěznou nabídku stávající banky - KB, a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a. s.,
IČ 45317054 na financování projektu „Zřízení obrub k vozovce silnice III/36059 v průtahu
obcí Přeckov včetně trubního vedení“:
dlouhodobý úvěr na spolufinancování výše uvedeného projektu ve výši 2 100 000 Kč
s vyčerpáním do 28.2.2018. Úvěr bude splácen od 31.3.2018 do 28.2.2030
pravidelnými měsíčními lineárními splátkami jistiny ve výši 14 600,00 Kč, poslední
splátka jistiny 28.2.2030 ve výši 12 200,00 Kč. Roční úroková sazba pevná na 5 let
ve výši 2,18% p.a.. Úvěr bude zajištěn 1 ks krycí blankosměnky včetně podepsání
Smlouvy o zajištění blankosměnkou. Cena za vedení úvěrového účtu 100 Kč měsíčně,
rezervace zdrojů 0,3% p.a..
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2/18:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a. s.,
IČ 45317054 na financování projektu „Zřízení obrub k vozovce silnice III/36059
v průtahu obcí Přeckov včetně trubního vedení“:
dlouhodobý úvěr na spolufinancování výše uvedeného projektu ve výši 2
100 000 Kč s vyčerpáním do 28.2.2018. Úvěr bude splácen od 31.3.2018 do
28.2.2030 pravidelnými měsíčními lineárními splátkami jistiny ve výši 14
600,00 Kč, poslední splátka jistiny 28.2.2030 ve výši 12 200,00 Kč. Roční
úroková sazba pevná na 5 let ve výši 2,18% p.a.. Úvěr bude zajištěn 1 ks
krycí blankosměnky včetně podepsání Smlouvy o zajištění blankosměnkou.
Cena za vedení úvěrového účtu 100 Kč měsíčně, rezervace zdrojů 0,3% p.a..
Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluvních a zajišťovacích
dokumentů.
Zastupitelstvo souhlasí se zněním níže uvedené doložky, která bude uvedena ve
smluvních a zajišťovacích dokumentech:
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této smlouvy předepsané příslušnými právními
předpisy upravujícími postavení a činnost klienta a zákonem o veřejných zakázkách, a zavazuje se uhradit
bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy.
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Přeckov , č. 2 / 18, přijatým na jeho
zasedání konajícím se dne 3. 2. 18.

Zastupitelstvo souhlasí s poukázáním nevyčerpaných prostředků na běžný účet
obce.
2. Rozpočtové opatření č. 9

Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 9 za prosinec 2017.
ZO bylo seznámeno.

3. Žádost o sponzorský dar na činnost Základní školy Ludvíka Svobody

Rudíkov
Starosta informoval o žádosti ředitele ZŠ Rudíkov o příspěvek na realizaci další třídy na
školní družinu. Navrhl poskytnout příspěvek ve výši 1.000,- na jedno dítě, tedy
celkem 10.000,-.
Návrh usnesení:
ZO Pověřuje starostu k vyřízení žádosti o sponzorský dar ve výši 10.000,- Základní škole
Ludvíka Svobody Rudíkov.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3/18:
ZO Pověřuje starostu k vyřízení žádosti o sponzorský dar ve výši 10.000,Základní škole Ludvíka Svobody Rudíkov.

4. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství

Na základě dopisu z České asociace odpadového hospodářství ohledně rizika možného
neopodstatněného navýšení nákladů na odpady navrhl starosta přijmout usnesení.
Návrh usnesení:
ZO projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství,
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné
zdražení skládkovacích poplatků. ZO nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o
odpadech, které mají negativní dopad na náklady obce. ZO zastává názor, že nové
nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o
odpadech, připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké

spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelili podobným účelovým snahá, které obce
vystavují riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/18:
ZO projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. ZO nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají negativní dopad na náklady obce. ZO
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech, připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by
neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR, aby efektivně čelili podobným účelovým snahá, které obce
vystavují riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

5. Diskuze

V diskuzi se mluvilo o dokončovacích pracech ohledně položení optického kabelu.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 21:00 hod ukončil.
Zápis vyhotovil Jan Uchytil, dne 5. 2. 2018.
Zapisovatel: Jan Uchytil dne 5. 2. 2018

……………………………….

Ověřovatelé:
Josef Mejzlík dne ………… 2018

………………………………

Karel Slavík dne ………… 2018

………………………………

Starosta: Bc. Josef Náhlík dne ………… 2018

………………………………

