
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice     

č. 44 ze dne 9. 9. 2016 

 
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Kubeš Antonín, Kubešová Jaroslava, Stupka Martin, 

Hejda Vladimír 

Omluven: Dvořák Zdeněk 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

 

1. Zahájení a volba ověřovatelů  

2. Úvěr 

3. Rozpočtové opatření č.8 

4. Směna pozemků 

5. Volba člena kontrolního výboru 

6. Diskuse 

 

1. Starosta obce zahájil zasedání a navrhl ověřovatele zápisu p. Stupku a p. Hejdu. Schváleno 

všemi hlasy. 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí střednědobého úvěru od Komerční banky, a. s. 

pobočky Pelhřimov na realizaci akce "Posílení a rozšíření vodovodu Leskovice" a to ve výši 1 

881 002 Kč se zahájením čerpání úvěru po podpisu smlouvy a splnění podmínek pro čerpání 

úvěru a vyčerpáním úvěru do 31. 3. 2017. Úvěr bude splacen jednorázově do 10 dnů po 

obdržení dotace a celková splatnost úvěru je nejpozději do 30.11. 2017. Úroková sazba úvěru 

je pohyblivá a to sazba 1M PRIBOR + pevná odchylka 1,05 % p. a.  

 

Úvěr bude poskytnut bez zajištění. 

 

 A dále Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí střednědobého úvěru od Komerční banky, a. s. 

pobočky Pelhřimov na realizaci akce "Koupě dopravního automobilu s nákladním požárním 

přívěsem" a to ve výši 750 000Kč  se zahájením čerpání úvěru po podpisu smlouvy a splnění 

podmínek pro čerpání úvěru a vyčerpání úvěru do 31. 12. 2016. Úvěr bude splacen 

jednorázově do 10 dnů po obdržení dotace a celková splatnost úvěru je nejpozději do 31. 10. 

2017. Úroková sazba úvěru je pohyblivá a to sazba 1M PRIBOR + pevná odchylka 1,05% p.a. 

 

Úvěr bude poskytnut bez zajištění.  

 

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

o úvěru.  

 

Dlužník prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této  "Smlouvy o úvěru" předepsané 

(zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) a zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, a zavazuje se uhradit bance veškerou škodu 

způsobenou případným nedodržením zákonných podmínek platnosti této "Smlouvy o úvěru". 

Uzavření této "Smlouvy o úvěru" bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Leskovice č. 

44 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 9. 9. 2016. Schváleno všemi hlasy 

 



3. Starosta informoval zastupitele o rozpočtovém opatření č.8 ( k nahlédnutí v kanceláři 

obecního úřadu). Zastupitelstvo vzalo na vědomí.  

 

4. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou rodiny Královi na směnu pozemků. Odročeno. 

 

5. Po rezignaci paní Lenky Kamírové byl navržen jako člen kotrolního výboru pan Martin 

Stupka. Schváleno všemi hlasy.   

 

Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo bod programu č. 2 v plném znění všemi přítomnými hlasy, 

dále v bodu č. 5 zvolilo všemi hlasy pana Martina Stupku za člena kontrolního výboru 

 

 Diskuse: 

Starosta informoval zastupitele že dne 13. září v 11. hodin proběhne kontrolní den na akci 

vodovod. 

 

Příští zasedání bude 23. 9. 2016 od 20:00 hod.  

 

 

 

ověřili:                          starosta: Bílek Milan                          zapsal: Brada František 

                                                                                                             13.9.2016 


