
Zápis z veiejného zasedání č.3-2016

Zápis č. 3.2016

z verejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne
24.5.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti oÚ Svojetice

Prítomni: Dubská lvana, Mgr. Barbora KÓ|blová, lng'Jana Marková, Anna orsáková,
|ng.Gabrie|a Zaa|, Pavel Zaa|, Josef Jacák (od 18:09 hod)
Omluveni: -

Neomluveni: -

V zasedací místnosti by|o zťad veiejnosti prítomno: 19 občanťr.

ZAHÁJENí

Verejné zasedání zastupitelstva obce Svojetice zahájila a rídi|a starostka obce |vana
Dubská, která oznámi|a, Že zasedání zastupite|stva bylo rádně svoláno a vyh|ášeno
16.5.2016 a Že je vzhledem k nadpoloviční prítomnosti č|enťr zastupitelstva obce
usnášeníschopn é a Že je z tohoto zasedání porizován zvukovy záznam, ktery bude
uchován do príštího zasedání.

Zápis z pňedchozího zasedání č. 2.2016 ze dne 12.5.2016 by| sepsán dne 16.5.2016
a ověren dne 18.5.2016.

Zápis je k nahlédnutí na obecním Úradě.

Vzh|edem k tomu, Že nebyly Vzneseny do dnešního dne Žádné pripomínky či námitky
k zápisu, povaŽuje se za schvá|en1i.

ZapisovateI a ověÍovate!é zápisu

Starostka navrhla zapisovatelem Ing. Janu Markovou.

Jako ověiovate|e zápisu navrhla: Mgr. Barboru KÓ|blovou a Ing.Gabrielu Zaa|

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověÍovateli zápisu Mgr. Barboru Kolb|ovou a
Ing.Gabrielu Zaal

HIasování:
Pro: 6 Proti: 0 ZdrŽel se: 0 Vyloučeni: 0 Neprítomni. 1

Usnesení ěíslo 2016-03 -024 bylo schváleno.

Zo obce schváli|o ověrovatele.
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Zápis z veÍejného zasedání č.3-2016

PROGRAM zAseoÁní:

Starostka obce seznámila prítomné s návrhem programu v sou|adu s pozvánkou
zasedání, která byla zveĚejněna na Úiední desce a predaná č|enťrm zastupite|stva.

1) Schválení uvěru
2) Dodatek kupní sm|ouvy bowling
3) Dodatek kupní smlouvy domeček
4) R zné

Vzh|edem k tomu, Že Dodatky ke kupní smlouvě na ,,bowling.. a ,,domeček.. je nutné
ještě upravit (doporučení auditor ze Str.kraje), navrh|a starostka změnu programu

v tomto znění:

Program zasedání:

1) Schválení uvěru
2) Dodatek ke sm|ouvě o dí|o č. 2307.1.15 s firmou VODA CZ service s.r.o.

3) Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2307.2.15 s firmou VODA CZ service s.r.o.

4) Rťrzné

Starostka obce da|a h|asovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schva!uje program zasedání.

H lasován í.

Pro: 6 Proti: 0 ZdrŽe| se: 0 Vyloučeni: 0 NepÍítomni: 1

UsnesenÍ číslo 2016.03.025 bylo schvá|eno.
Zastupite|stvo obce schváli|o program veiejného zasedání.
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Zápis z veÍejného zasedání č.3-2016

PRoJEDNÁVÁNÍ PRoGRAMU :

1) Schválení uvěru (PM 021.2016|

obec v |onském roce uzavÍela smlouvu na 3 Úvěry z dťrvodu vystavby kana|izace.
Úvěry byly ve vfši:

10 000 00o Kč u České sporite|ny (Úroková sazba: 1M Pribor + 0,66% p.a.)

4 600 000 Kč u Komerční banky (Úroková sazba: 1M Pribor + 0,75o/o p.a.)

3 o00 000 Kč u Komerční banky (Úroková sazba: 1M Pribor + 0,72o/o p.a.)

Tyto uvěry značně zatéŽovaly obec. Navíc je nutno dofinancovat vystavbu ||.etapy

kanalizace.

od SFŽP má obec prís|ib dotace pro l|.etapu kana|izace V maximální v!ši 17.879.479

Kč +- 1o0 oo0 Kč. Tato částka bude ještě upresněna. Dotace bude piiznána

V momentě, kdy obec doloŽí podepsanou sm|ouvu na Úvěr, ktery pokryje zbyvající

částku.

Dá|e je potreba dop|atit fakturu na jímky firmě Šmíd ve vyši 1.187 .749 Kč (fa byla na

částku 2'093.515 Kč).

V prťrběhu dvou měsícťr pred zverejněním vyzvy proběh| prťrzkum na bankovním trhu

a bylo zjišťováno, S jakfmi Úrokovymi sazbami by banky moh|y uvěr poskytnout a za
jaklch podmínek.

By|y os|oveny banky: Čsog, Komerční banka, Česká sporite|na, Raiffeisenbank,

Equa bank, Sberbank. Starostka také os|ovi|a 2 Úvěrové speciaIisty. Bylo zjištěno, Že

je moŽné se s nák|ady na uvěr vejít do2 mi|. Kč, tedy nebude nutné dělat vlběrové
rizeni v reŽimu zákona c.13712006 Sb., o veiejnych zakázkách a stačí vyzva
k podání nabídky na veiejnou zakázku malého rozsahu.

Yyzva na uvěr na ,,Spo|ufinancování ||.etapy vystavby kana|izace a refinancování

stávajících investičních uvěrťr aŽdo vfše 31 000 000,.Kč..by|a vyvěšena na urední

desce obce a webovych stránkách dne 28.4,2016 a svěšena 11.5.2016. Termín

doručení nabídek: 6.5.2016 do 16:00 hod.

Predpok|ádaná hodnota zakázky: 1.950.000 Kč bez DPH.

Zpťrsob čerpání uvěru: 17.200.000 Kč jednorázově k28.5.2016 a zbyvající část
pr běŽně na zák|adě faktur od dodavate|e. Da|ší podmínky jsou uvedeny Ve Vyzvě.

Banky, které reagova|y na vyzvu:

Nemě|y zájem o učast v souteŽi: Raiffeisenbank, a.s; Sberbank CZ,a.s.
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zápis z Veřejného zasedání č.3-2016

l Nabídku poda|y banky: Equa bank a's.; Česká spořite|na a.s.; Komerční banka a.s.
7

otevírání obá|ek proběh|o 9.5.201 6.

Nabídky bank:

Equa bank: pouze na 15 |et, úrok 1 M Pribor + 4,3o/o, pop|atek za poskytnutí úvěru ve
výši 0'5% z ce|kové částky (155.000 Kč)' vedení úvěrového účtu za 200Kďměsíc,
ručení zástavou oozemků a b|ankosměnkou

česká spořite|na: úvěry na 15,20 i 25 let. Úrokové sazby ve výši 1 M Pribor + 0,1 1 7o

(15 |et)' .1M Pribor + 0,,|4o/o (20 |et) a 1M Pribor + 0'17vo (25 |et). Vedení úvěrového
účtu ve výši 100 Kč/měsíc. Úrok z prod|ení ve výši sazby běŽných úroků z úvěru se
zvýšením o 10% ročně. Bez pop|atku za poskytnutí úvěru a rezervačního pop|atku.
Smluvní pokuta ve výši .t0.000 Kč. MoŽnost předčasného sp|acení bez pop|atku a
sankcí. Úvěr bez zajištění.

Komerčni banka: úvěry na 15,20 i 25 |et. Úrokové sazby ve výši 1 M Pribor + 0,05%
(15 |et), 1M Pribor + o,14vo (20 |et) a 1M Pribor + 0,17vo (25 |et). Vedení úvěrového
účtu bez pop|atku. Bez pop|atku za poskýnutí úvěru a rezervačního pop|atku.

MoŽnost předčasného sp|acení a mimořádných splátek bez pop|atku a sankcí. ÚVěr
bez zajištění.

Jako nej|evnější a nejvýhodnější by|a vyhodnocena KomerěnÍ banka,a.s. ProtoŽe
by|y nabídky ve|ice těsné, by| vyzván finanční výbor, aby nabídka také posoudi|.

Finanční uýbor doporuči| uzavřít sm|ouvu s Komerční bankou na úVěr na dobu 20 |et.

Parametry vybraného úvěru:

Dé|ka úvěru: 20 |et

Přišel zastupitel pan Josef Jacák (18:09 hod)
Úroková sazba: 1M Pribor + O,14o/o p'a'
Ce|kové nák|ady na úvěr (nabídková cena) za předpok|adu daných rnýzvou:
.1.094.598'22Kč

P|atba úroků k u|timu, po prvním čerpání úvěru. Cena za komp|exní vyhodnocenÍ a
zpracování Žádosti: 0 Kě. Cena za rea|izaci obchodu: 0 Kč. Cena za rezervaci zdrqú..
0,0% p.a. z nečerpané částky' Cena za Vedení úvěrového účtu: 0 Kč měsíčně. Bez
zajištění' Nedoěerpání úvěru povo|eno bez sankcí a pop|atků. Mimořádné sp|átky

moŽné kdyko|iv v průběhu sp|ácení, bez sankci a pop|atků za mimořádnou sp|átku či
předčasné sp|acení ce|ého úVěru.

Návrh usneseni:

Zastupite|stvo obce schva|uje přijeti úvěru od Komerční banky a.s. ve výši
3,t.000.o0o Kě d|e parametrů indikativni nabídky ve variantě sp|atnosti do
31'12'2036 na Spo|ufinancování ||.etapy výstavby kana|izace a refinancováni
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Zápis z veřejného zasedání č.3-2016

,/ ..
l stávajících investiěnich úvěrů (a také na úhradu faktury na jimky k |.etapě7 kana|izace) a pověřuie starostku obce k podpisu této sm|ouvy.

HIasování:
Pro: 7 Proti: 0 ZdrŽe| se: 0 Vy|ouěeni: 0 Nepřítomni: 0

Usnesení číslo 2016-03-026 by|o schváleno.

Poté proběhla diskuze.
Dotaz: Co znamená 1M Pribor, zda obec zvaŽovala uvěr s fixací Úroku.

odpověd': 1M Pribor je Úroková Sazba, která je stanovena měsíčně, tedy se mťrŽe

změnit jak směrem nahoru tak i do!ťr. obec zvažova|a i Úvěr s fixací. Vzh|edem
k nízklm sazbám na bankovním trhu a moŽnostl predčasného sp|acení bez pop|atkťr

i sp|átek, m Že obec kdykoli Úvěr preuvěrovat, takŽe kdyŽ bude na bankovním trhu

stoupat uroková sazba, m Že obec vypsat vyzvu na preuvěrování a schvá|it Úvěr

s fixací urokové sazby. V současné době bylo potieba sníŽit splátky Úvěru i náklady

Úvěr. obec by pri pťrvodních uvěrech plati|a od července 2016 měsíčně 280 tis. Kč +

Úroky, takto bude nyní platit 126 tis. + uroky cca 8 tis. Kč.

2| Dodatek ke smlouvě o dílo ě,.2307.1.15 s firmou VODA CZ service s.r.o.(PM
022-20161 a

3) Dodatek ke sm|ouvě o dílo é. 2307.2.15 s firmou VODA CZ service s.r.o. (PM
023-2016)

obec má podepsanou Sm|ouvu o dílo č. 2307.1 .15 s firmou VODA CZ service s.r.o.
na zajištění zkušebního provozu kan a|izace a Čov.

Vzh|edem k posunu termínu je nutné schválit dodatek ke smlouvě, kten.i upravuje
termín rea|izace na dobu od 1 .6.2016 do 28.2.2017.

DáIe je s firmou VoDACz service uzaviena sm|ouva o dílo č. 2307.2.15 na
metodicko a technicko-admlnistrativní pomoc pri navedení, vedení a zajištění
provozu kana|izace a Čov'

Vzhledem k posunu termínu zkušebního provozu je nutné schvá|it dodatek ke
smlouvě, ktery upravuje termín p|nění této smlouvy od 1.6.2016. ostatní ujednání
Sm|ouvy o dílo zťrstávají beze změny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ě.1 ke Smlouvě o dílo č,.2307.1.15 a
pověÍuje starostku obce k podpisu této sm|ouvy.

H lasování:
Pro: 7 Proti: 0 ZdrŽe| se: 0 Vyloučeni: 0 Neprítomni: 0
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Zápis z veiejného zasedání č.3-2o16

Usnesení čís|o 2016.03.027 byto schvá|eno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2307.2.15 a
pověruje starostku obce k podpisu této sm|ouvy.

H lasování.
Pro: 7 Proti: 0 ZdrŽel se: 0 Vyloučeni: 0 Nepiítomni:

Usnesení čís|o 2016.03.028 bylo schváleno.

4) Rrjzné . zs MukaÍov (PM 024.2016l-
Starostka naváza|a na informace z minulého zasedání a informovala občany o
da|ším vfvoji v jednání o spádovosti do ško|y v Mukaňově.
Smlouva, kterou Mukaiov pred|oŽil k podpisu, byla pro obec nevyhodná, a proto by|

vypracován dodatek, ktery by! zasIán panu starostovi Semanskému k podpisu.
Podpis jejich smIouvy byl podmíněn podepsáním dodatku.
18.5.2016 dostaIa starostka obce od Mukarovského starosty, pana Semanského
email s odpovědí, Že dodatek projedna|i na Radě obce i na zasedání obce. Rada
obce i zastupite|é obce Mukaiov neakceptují návrh dodatku. V současné době tedy
běŽi vypovědní lh ta smlouvy o spádovosti a Mukarov je piipraven i na variantu, Že
smlouva s naší obcí nebude obnovena, a to se všemi dťrs|edky, tedy i s vrácením
části príspěvku, které Svojetice uhradily jako príspěvek na kontejnerovou piístavbu.

Diskuze:

1) Dotazy ke kanalizaci:
o Proč je smlouva s VoDA CZ service od 1.6.2016, kdyŽ bude kolaudace

v 2.tydnu V červnu? odpověd'starostky: Je nutné zavéztoo Čov vodu a kal
do nádrŽi, zaučovat pracovníka.

. Kdy bude 2.etapa kana|izace? odpověd' starostky. Je to závislé na podpisu
smlouvy na uvěr, poté mohou začít.
Dotaz na príspěvek na kana|izaci. odpověd': stá|e je to v iešení' Dle informací
od fondu, mě| bft príspěvek vybrán pred podáním Žádosti o dotaci. obec j.Ž%
roku ieší, jak občané mohou obci finančně pomoci. Čekáme na vyjádrení
fondu k navrŽené darovací smlouvě.
Pripomínka občanky k neuhrazenym platbám za projekty na kanalizační
prípojku. odpověd': Dle informace auditu ze Stredočeského kraje, obec
neÚčtovala o pohledávkách a obec neměla Žádny smluvní vztah s občany, na
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Zápis z veiejného zasedání č.3-201'6

základě kterého by obci vznikIa pohledávka. Platba tedy byla dobrovoIná.
Navíc některé projekty by|y špatně.

2) Proč se zd raŽi|o vodné?
odpověd'. Vodné bylo zdraŽeno o 5 Kč/m3 bez DPH z dťrvodu nájemného, které
dosud obec nepoŽadova|a. obec je povinna mít Fond obnovy (oprav). Dosud nic
takového nebylo. Částt<a ve vyši cca 80 tis. Kč (závislá na mnoŽství fakturované
vody, které bylo napi. V roce 2014 cca 15 600 m3) bude v|oŽena do tohoto fondu. Pro
informaci, obec stá|e splácí podí| na uvěru, ktery má Svazek obcí Regionu Jih na
vodovod. V letošním roce je to cca 540 tis. Kč, které Se nezapočítávají do vodného.

3) Dotazy na webové stránky. odpověd': na novych webovyich stránkách
pracujeme. Provozovate| webovych stránek ukončil provoz stránek z dťrvodlJ, Že
starostka obce nevyhověla jeho soukromému poŽadavku a Sporu, ktery chtěl rešit
nad rámec pravomocí obce. Webové stránky pred lety daroval obci. Po ukončení
provozu stránek iemailu, neposkytl obci ani qbsah stránek, ktery je duševním
vlastnictvím obce. obec tuto zá|ežitost ještě bude rešit.

Starostka obce lvana Dubská poděkovala za učast a ukonči|a zasedání v 18:45
hod in.

Prí|ohy:

PríIoha č.1 Yyzva k podání nabídky (kopie)
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Zápis z veiejného zasedání č.3-2o16

Souhrn usnesení č. 3.2016 ze zasedání Zastupitelstva obce

Č.usnesení: 201 6.03 .o24
Zastupite|stvo obce schva|uje ověrovatele zápisu Mgr. Barboru KÓlbIovou a
lng.Gabrielu Zaal.

Č.usnesení: 2o1 6.03 -o25
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

Č.usnesení: 201 6.03.026
Zastupitelstvo obce schva|uje prijetí Úvěru od Komerční banky a.S. Ve vfši
31.000.000 Kč dIe parametrťr indikativní nabídky ve variantě spIatnosti do 31 .12.2036
na Spolufinancování I|.etapy vystavby kanaliz?ce a refinancování stávajících
investičních Úvěrťr (a také na uhradu faktury na jímky k l.etapě kanalizace) a pověiuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.

Č.usnesení: 2o1 6-03 -o27
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2307.1 .15 a pověruje
starostku obce k podpisu této smlouvy.

Č.usnesení: 2o1 6.03 .o28
Zastupite|stvo obce schva|uje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2307.2.15 a pověruje
starostku obce k podpisu této smlouvy.

Zapsala.
lng.Jala Mpr|ová Datum vyhotovení: 26. 5.2016

Místo vyhotovení: Svojetice

ověrili: Mgr.Barbora

5ť. .( Z( /é
Dne ... {,..>-; ...

lvqrya O,uO;Ua /

lng.Gabriela Zaal

Dne
, ./ ./--3 1, - 1,(7 /e,

KÓlblová
,/

Starostka:

'.) ,\("

Svoietice ze dne 24.05. 20í 6

1 .místostarosta: Pavel Zaal
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