Zápis č. 56

Obec Jasenice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 24.6.2015, od 19:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00
hodin starostou obce panem Blažejem Gruberem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu
7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni:

B. Gruber, M. Katolický, T. Nováček, A. Králík, M. Rybníček,
T. Večeřa

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Tomáše Nováčka a p. Tomáše Večeřu a
zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Nováčka a
p. Tomáše Večeřu a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/56/15 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informaci zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje program zasedání takto
1) Úvěr - kanalizace
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/56/15 bylo schváleno.

Bod 1
Úvěr - kanalizace
1. Zastupitelstvo obce Jasenice oslovilo za účelem příspěvku pro Vodovody a kanalizace
Jasinka, IČO 02990482 na spolufinancování projektu „Svazek Jasinka – kanalizace a ČOV“
následující banky, Komerční banku, a.s. a Českou spořitelnu, a.s., a po zvážení předložených
nabídek vybralo jako vítěznou Komerční banku, a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a s., IČ
45317054 za účelem příspěvku pro Vodovody a kanalizace Jasinka, IČO 02990482 na
spolufinancování projektu „Svazek Jasinka – kanalizace a ČOV“ a to následovně:
dlouhodobý úvěr na financování výše uvedeného projektu ve výši 2 000 000,00 Kč s
vyčerpáním do 31.12.2015. Úvěr bude splácen od 31.1.2016 do 31.12.2030 pravidelnými
měsíčními lineárními splátkami jistiny ve výši 11 111,00 Kč, poslední splátka jistiny
31.12.2030 ve výši 11 131,00 Kč. Roční úroková sazba pevná 1,14% p.a.. Úvěr bude
zajištěn zástavním právem k nemovitosti: zástavce obec Jasenice, katastrální území
Jasenice 657654, LV č. 10001, stavba č.p. 50, pozemek st. 59 včetně vinkulace pojistného
plnění. Cena za vedení úvěrového účtu 200 Kč měsíčně, rezervace zdrojů 0,00% p.a..
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Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluvních a zajišťovacích dokumentů.
Dále 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 Jasenice č. 3/56/15 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 24.6.2015.
Výsledek hlasování: Pro 6

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení č. 3/56/15 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne : 25.6.2015
Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

............................................... dne ...........................................

Starosta: ..................................................... dne ..........................................

Razítko obce:
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