Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
27. října 2020

Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 27. 10. 2020 v 18:00 hod.,
v místní knihovně, Svésedlice 58. Zasedání se zúčastnili všichni zastupitelé obce /Lubomír Konar, Stanislav
Zavadil, Vlastimil Berka, Bohuslav Ohera, Pavel Chrást, Jana Herynková, Jan Herynek. Nedostavil se žádný host
z veřejnosti.
Zasedání řídil starosta Lubomír Konar.

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Lubomír Konar, jako starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatele Stanislava Zavadila
a ověřovatele Jana Herynka a Bohuslava Oheru.

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Do navrženého programu doplněny body:
-

1. Kupní smlouvy – prodej části p. č. 253/7
2. Vodovod - úvěr
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr
Starosta navrhl schválit doplněný program.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

3. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta zhodnotil body z minulého jednání zastupitelstva, informoval o projednaných bodech a
splněných úkolech z předchozího jednání zastupitelstva.

4. Kupní smlouvy – prodej části p.č. 253/7
Bod se přesouvá na příští zasedání zastupitelstva obce.
ZO bere na vědomí

5. Vodovod - úvěr
Starosta seznámil zastupitele s návrhem úvěrové smlouvy. Jedná se o půjčku na stavbu vodovodu v obci
Svésedlice. Výše úvěru 3mil. Doba splácení 15let. Fixní úroková sazba na 5let je 1,05% p.a.
Návrh usnesení
ZO schvaluje smlouvu o úvěru od Československé obchodní banky, a.s. číslo 2020015703 na stavbu
„Vodovod Svésedlice“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat.
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6. Různé
•
•
•

Rozdělení čísel popisných v lokalitě B5 - Trávníky
Komunikace v lokalitě Na Vršku – přepracování stávající PD „Svésedlice – stavební úprava účelové
komunikace“, tak aby zde v budoucnu mohl být v cca první třetině realizován bezprašný povrch
Vodovodní přípojka – kulturní dům (umístění, realizace, napojení)

7. Diskuze
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Přijatá usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27.10.2020
č. 17/1/2020
ZO schvaluje smlouvu o úvěru od Československé obchodní banky, a.s. číslo 2020015703
na stavbu „Vodovod Svésedlice“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

Stránka 3 z 4

Závěr
Zápis reflektuje průběh jednání zastupitelstva, obsah projednaných bodů, hlasování i schválená usnesení.

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Jan Herynek
Zastupitel

Bohuslav Ohera
Zastupitel
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