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Z      á  p  i   s          č. 1 / 2018   

z     jednání zastupitelstva obce Jezdovice  konaného dne 
11. 1. 2018 v     18.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích

Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Roman Hořínek, Monika Marešová, Miloslav Vondráček

Omluveni členové zastupitelstva:
Martin Talpa,  Jindra Vondráková, Martin Šindelka

1) Zahájení jednání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce Jezdovice bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce 
p. Lubošem Hartlem, který jednání zastupitelstva řídil.
Předsedající konstatoval, že je přítomno celkem 4 členů zastupitelstva a jednání 
zastupitelstva je usnášení schopné.

2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání zastupitelstva obce v souladu 
s pozvánkou na jednání zastupitelstva zveřejněnou na úřední desce dne 3. 1. 2018.
Návrh usnesení č. 1/242
Zastupitelstvo obce po projednání 
s c h v a l u j e
zveřejněný program jednání:

1) Zahájení jednání zastupitelstva 
2) Schválení programu
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisu z minulého jednání
5) Projednání dohody s manželi Nevrklovými 
6) Projednání úvěru od Komerční banky na Projekt vodovodu a kanalizace 
7) Závěr

O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Výsledek  hlasování :  Pro : 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 1/242 bylo schváleno.
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3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 1/243
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
zapisovatele jednání zastupitelstva R.Hořínka a ověřovatelé zápisu M.Vondráčka
a M. Marešovou.

O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Výsledek hlasování :  Pro : 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 1/243 bylo schváleno.

4) Kontrola zápisu z     předcházejícího jednání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení č. 1/244 
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
zápis z jednání zastupitelstva obce č. 9/2017 z 13. 12. 2017.

O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Výsledek hlasování :  Pro : 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 1/244 bylo schváleno.

5) Projednání dohody s manželi Nevrklovými
Návrh usnesení č. 1/245 
Zastupitelstvo obce po projednání 
s c h v a l u j e
dohodu s manželi Nevrklovými na směnu části pozemku p.č.1075/2 za část pozemku st.35 dle
geometrického plánu v k.ú. Jezdovice. Obec zajistí stavební úpravy dle dohody s manželi 
Nevrklovými.

O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Výsledek hlasování :  Pro : 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 1/245 bylo schváleno.

6) Projednání úvěru od Komerční banky na Projekt vodovodu a kanalizace
Návrh usnesení č. 1/246 
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
Zastupitelstvo obce Jezdovice schvaluje přijetí úvěrů od Komerční banky, a s., IČ 45317054 
na financování projektu „Jezdovice, vodovod, splašková kanalizace a ČOV“ to následovně:
dlouhodobý úvěr na výše uvedený projekt ve výši 15 500 000Kč s vyčerpáním do 25.12.2019.
Úvěr je splatný pravidelnými měsíčními anuitními splátkami se splatností od 
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25.1.2020 do 25.12.2037, s možností předčasného splacení z případné dotace od Kraje 
Vysočina bez sankce.

Roční úroková sazba je pevná s fixací na 5 let ve výši 1,71 % p.a.. Úvěr je zajištěn zástavním 
právem k nemovitosti Jezdovice č.p. 90, 589 01 Jezdovice, parcela st. 10 včetně stavby čp. 90,
parcely 8, 9/1 a 9/2. Zástavní smlouva k nemovitostem reg. č. 10000668288 je v příloze.

Cena za vedení úvěrového účtu 100 Kč měsíčně.

Rezervace zdrojů 0% p.a.

Plné znění úvěrové smlouvy reg. č. 99019689882 je v příloze.

· střednědobý úvěr na výše uvedený projekt ve výši 500 000Kč s vyčerpáním do 30.6.2019. 
Úvěr je splatný pravidelnými měsíčními splátkami se splatností od 31.7.2019 do 31.12.2019.

Roční úroková sazba pohyblivá s konstrukcí: 1M PRIBOR + 0,41 % p.a., s možností 
předčasného splacení bez sankce.

Úvěr je poskytnut bez zajištění.

Cena za vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně.

Rezervace zdrojů 0% p.a.

Plné znění úvěrové smlouvy reg. č. 99019760208 je v příloze.

Poplatek za vyhodnocení žádostí a realizací úvěrů nebude účtován.

Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluv reg. č. 99019689882, reg. č. 
10000668288 a reg. č. 99019760208, které jsou v příloze.

Dále zastupitelstvo souhlasí se zněním, níže uvedené doložky která bude uvedena ve smlouvě.

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 č.1/246 přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se dne 
11.1.2018

O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Výsledek hlasování :  Pro : 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 1/246 bylo schváleno.
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7) Závěr
Starosta obce poděkoval členům  zastupitelstva  za účast na jednání zastupitelstva, jednání 
bylo ukončeno ve 18.30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 1. 2018

Zapisovatel : ………………………..
Roman Hořínek

Ověřovatelé : ……………………….. ……………………
Miloslav Vondráček dne

Ověřovatelé : ……………………….. ……………………
Monika Marešová dne

Starosta obce : ……………………….. ……………………
Luboš Hartl dne
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P ř e h l e d     p ř i j a t ý c h     u s     n e s     e n í    

z     jednání zastupitelstva obce Jezdovice  konaného dne 
11. 1. 2018 v     18.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích

Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Roman Hořínek, Monika Marešová, Miloslav Vondráček

Omluveni členové zastupitelstva:
Martin Talpa,  Jindra Vondráková, Martin Šindelka

Na  jednání zastupitelstva obce č. 1/2018  byla  přijata  následující  usnesení :

Usnesení č. 1/242
Zastupitelstvo obce po projednání     s c h v a l u j e   zveřejněný program jednání:

1) Zahájení jednání zastupitelstva 
2) Schválení programu
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisu z minulého jednání
5) Projednání dohody s manželi Nevrklovými 
6) Projednání úvěru od Komerční banky na Projekt vodovodu a kanalizace 
7) Závěr

Usnesení č. 1/243 
Zastupitelstvo obce po projednání     s c h v a l u j e     zapisovatelem jednání zastupitelstva 
R.Hořínka a ověřovatelé zápisu M. Vondráčka  a M. Marešovou.

Usnesení č. 1/244 
Zastupitelstvo obce po projednání    s c h v a l u j e    zápis z jednání zastupitelstva obce č. 
9/2017 z 13. 12. 2017.

Usnesení č. 1/245
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e dohodu s manželi Nevrklovými na směnu 
části pozemku p.č.1075/2 za část pozemku st.35 dle geometrického plánu v k.ú. Jezdovice. 
Obec zajistí stavební úpravy dle dohody s manželi Nevrklovými.
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Usnesení č. 1/246 
Zastupitelstvo obce Jezdovice schvaluje přijetí úvěrů od Komerční banky, a s., IČ 45317054 
na financování projektu „Jezdovice, vodovod, splašková kanalizace a ČOV“ to následovně:

· dlouhodobý úvěr na výše uvedený projekt ve výši 15 500 000Kč s vyčerpáním do 
25.12.2019. Úvěr je splatný pravidelnými měsíčními anuitními splátkami se splatností od 
25.1.2020 do 25.12.2037, s možností předčasného splacení z případné dotace od Kraje 
Vysočina bez sankce.

Roční úroková sazba je pevná s fixací na 5 let ve výši 1,71 % p.a.. Úvěr je zajištěn zástavním 
právem k nemovitosti Jezdovice č.p. 90, 589 01 Jezdovice, parcela st. 10 včetně stavby čp. 90,
parcely 8, 9/1 a 9/2. Zástavní smlouva k nemovitostem reg. č. 10000668288 je v příloze.

Cena za vedení úvěrového účtu 100 Kč měsíčně.

Rezervace zdrojů 0% p.a.

Plné znění úvěrové smlouvy reg. č. 99019689882 je v příloze.

· střednědobý úvěr na výše uvedený projekt ve výši 500 000Kč s vyčerpáním do 30.6.2019. 
Úvěr je splatný pravidelnými měsíčními splátkami se splatností od 31.7.2019 do 31.12.2019.

Roční úroková sazba pohyblivá s konstrukcí: 1M PRIBOR + 0,41 % p.a., s možností 
předčasného splacení bez sankce.

Úvěr je poskytnut bez zajištění.

Cena za vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně.

Rezervace zdrojů 0% p.a.

Plné znění úvěrové smlouvy reg. č. 99019760208 je v příloze.

Poplatek za vyhodnocení žádostí a realizací úvěrů nebude účtován.

Dále zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluv reg. č. 99019689882, reg. č. 
10000668288 a reg. č. 99019760208, které jsou v příloze.

Dále zastupitelstvo souhlasí se zněním, níže uvedené doložky která bude uvedena ve smlouvě.

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 č.1/246 přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se dne 
11.1.2018
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Zápis byl vyhotoven dne 11. 1. 2018

Zapisovatel : ………………………..
Roman Hořínek

Ověřovatelé : ……………………….. ……………………
Miloslav Vondráček dne

Ověřovatelé : ……………………….. ……………………
Monika Marešová dne

Starosta obce : ……………………….. ……………………
Luboš Hartl dne


