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OBEC LIPNICE NAD SAZAVOU
Lpnice nad Sázavou, čp. 50, PSČ 582 32, tel/fax: 569486 139, obec@lipnicens.cz, www.lipnicens.cz
IC 00267813, Banka: KB, a.s., č.ú.: 3325521/0100

Zápis
mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lipnice nad Sázavou č. 8/2011,

konaného dne 11.července v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou

Přítomni: Bláha Leoš Ing.
Berger Luboš DiS.
Bláhová Lenka Ing.
Drbohlavová Oldřiška MUDr.
Ledvinka Tomáš Ing.
Prokš Jaroslav
Ježek Zdeněk

- starosta
- zastupitel
- zastupitelka
- zastupitelka
- zastupitel
- zastupitel
- zastupitel

01. 2011
( ,

Omluven: Horký Ladislav Ing.
Hanzlík Marek Bc.

- zastupitel
- místostarosta

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Ing. Leoš Bláha

Jaroslav Prokš, Ing. Tomáš Ledvinka

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta p. Bláha, který přivítal členy zastupitelstva obce a přítomné
hosty. Starosta oznámil počet přítomných členů ZO (v 17.10 hod. bylo přítomno 7 členů
zastupitelstva). Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1) Úvěrová smlouva u VOLKSBANK,a.s.
2) Smlouva o přestupcích (MÚ Havlíčkův Brod)

Program mimořádného zasedání OZ byl oproti pozvánce upraven. Byl připojen bod 2) Smlouva o
přestupcích.

Hlasování: ZO schvaluje upravený program mimořádného zasedání ZO 8/2011
Výsledek hlasování: PRO 7 hlasů

PROTI o
ZDRŽEL SE o

1. Úvěrová smlouva u VOLKSBANK,a.s.
Banka VOLKSBANK, a.s. předložila obci na základě dosavadních jednání a na základě poskytnutých
údajů o dlouhodobém hospodaření obce návrh dvou úvěrových smluv na krytí finančních potřeb obce
na další období. Jedná se o dvě úvěrové dokumentace.

a) Investiční úvěr ve výši 4 402174,- Kč je určen na refinancování současných závazků vůči
Komerční bance, a.s., IČ 453 17054 a České spořitelně, a.s., IČ 45282, (v aktuální výši CZK
2.677.174,--) a refinancování závazků klienta po splatnosti (záloha na zeminu ve výši CZK
650.000,-- + příspěvek škole ve výši CZK 1.075.000,--) celkem ve výši (slovy:
čtyřimilionyčtyřistadvatisícstosedmdesátčtyřikorunčeských). Úroková sazba je
stanovena ve výši 3M Pribor (referenční úroková sazba) + přirážka 1,50 % p.a. Zpracovatelský
poplatek činí 5 tis. Kč. Měsíční poplatek za správu úvěru činí 250,- Kč. Poslední splátka úvěru
s příslušenstvím je splatná k 30.6. 2021. Zajištění úvěru je 1 bianko směnka vlastní vystavená
na řad banky: Obec Lipnice nad Sázavou, IČ 00267813 a zástavní právo 1. v pořadí a
předkupní právo, jako právo věcné k nemovitostem ve vlastnictví klienta včetně všech součástí
a příslušenství, dle zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva KAl104207.

b) Úvěrová smlouva - kontokorentní úvěr KAl.104206 ve výši 500 tis. Kč na překlenutí
výkyvů v běžných výdajích a příjmech obce Úroková sazba je stanovena ve výši 3M Pribor
(referenční úroková sazba) + přirážka 1,95 % p.a. Zpracovatelský poplatek činí 5 tis. Kč. Tato
smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2012 s možností prolongace. Zajištění
pohledávek banky jsou 2 bianko směnky vlastní vystavené na řad banky: Obec Lipnice nad
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Sázavou, IČ 002 67813 a Zástavní právo banky k pohledávkám obce Lipnice nad Sázavou IČ
00267813 z běžného účtu 4200290549/6800 vedeného u banky na základě Zástavní smlouvy
k pohledávce z běžného účtu KAl104206.

Zpracovatelský poplatek je splatný jednorázově ke dni podpisu této smlouvy.

Diskuse:
Zdeněk Ježek: v návrhu smlouvy je potřeba opravit formální chybu v bodě 6-4, písmo c)

týkajícího se úhrady dluhu škole ve výši (CZK 1.000 000,- Kč) Správný údaj je 1.000 075,- Kč.
Ing. Lenka Bláhová, Zdeněk Ježek: Dosud není zřejmé kdo je skutečným věřitelem obce ve

věci zálohy na koupi zeminy z roku 2009.

Hlasování: za schvaluje předložené návrhy úvěrových smluv č. KAl104206 a KAl104207
s VOLKSBANK, a.s. a související dokumenty s výhradou:
Do ukončení vyšetřování hospodářské trestné činnosti POUCIÍ ČR a určení věřitele obce není
možné zahájit čerpání úvěru na účelově stanovené financování splátky ve výši 650 tis. Kč. za
navrhuje uvedenou částku 650 tis. Kč ze smlouvy vyjmout a čerpat později, jakmile nastanou ve
věci rozhodné okolnosti. za souhlasí se zastavením nemovitostí uvedených v úvěrových
smlouvách.

Výsledek hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

5 hlasů
1 Luboš Berger Dis.
1 hlas (p. Prokš)

Dostavil se Bc. Marek Hanzlík

2. Smlouva o přestupcích
V souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů budou orgány
města Havlíčkův Brod vykonávat namísto obecního úřadu obce Lipnice nad Sázavou v jeho
správním obvodu přenesenou působnost podle § 52, písmo a) zákona č. 200/1990 o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Za každé zahájené přestupkové řízení se bude platit 3000,- Kč.

Diskuse:

Hlasování: za schvaluje uzavření smlouvy o přestupcích.

Výsledek hlasování: PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

8 hlasů
o
o hlas

Závěrem starosta poděkoval všem zastupitelům za účast na jednán. V 18.40 hodin zakončil
jednání za.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 21.7.2011.
Nedílnou součástí zápisu z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lipnice nad Sázavou
č. 8/2011 jsou usnesení za Lipnice nad Sázavou přijatá dne 11.7.2011 a příslušné úvěrové
smlouvy.

Seznam příloh: úvěrová dokumentace KAl104206 a KAl104207 VOLKSBANK, a.s.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Prokš

Ing. Tomáš Ledvinka

Starosta: Ing. Leoš Bláha ~~u~
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