Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2A/2010
Datum: 2.12.2010
Místo: obecní úřad
Čas zahájení : 17.30 hod

Čas ukončení: 19.30 hod

Přítomni: 12 členů dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Věžník Ladislav, Cabejšek Jan
Program:
1. Dofinancování projektu- „Hartvíkovice - kanalizace II.etapa“ - Bankovní úvěr
2. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010
3. Rozpočtové provizorium
4. Různé
Ad1) Podklady ohledně financování 2. Etapy kanalizace byly zaslány všem členům
zastupitelstva společně s pozvánkou. Cena celé 2. Etapy je 23 600 000 Kč, k 30. 11. 2010 je
profakturováno a uhrazeno 12 963 110 Kč, takže zbývá 10 636 890 Kč. Z dotace
z Ministerstva zemědělství ještě zbývá profinancovat 1 488 886 Kč v letošním roce.
V diskusi se členové zastupitelstva vyjadřovali k možnosti přijetí úvěru na dofinancování celé
stavby. Jednalo by se o dlouhodobý úvěr, na úroky z tohoto úvěru by Ministerstvo
zemědělství přispělo částkou nejvýše 4 % úroku po celou dobu splácení, tj. 10 let. Žádost
musí být podána ještě letos a doložena úvěrovou smlouvou nebo příslibem a výběrovým
řízením na poskytovatele úvěru. Výběrové řízení již proběhlo prostřednictvím firmy AP
Investing. Brno. Zastupitelstvo schválilo, aby na dofinancování celé stavby byl přijat
dlouhodobý úvěr.
12 pro : 0 proti: 0 zdržel se
Zastupitelstvo obce Hartvíkovice projednalo výsledek třetího jednání hodnotící komise, která
provedla hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na služby zadané v
otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
s názvem „Hartvíkovice – kanalizace II. etapa - poskytnutí bankovního úvěru“,
evidenční číslo VZ: 60051298.
Vzhledem ke skutečnosti, že v zadávacím řízení byla podána pouze jediná nabídka, nebylo
prováděno hodnocení nabídek. Komise konstatovala, že doručená nabídka uchazeče č. 1
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,
kontaktní adresa: SME Jihlava – Masarykovo nám., Masarykovo nám. 68/14, 586 01 Jihlava
splňuje požadavky dané zadavatelem a doporučila zadavateli rozhodnout o výběru této
nabídky.
Zastupitelstvo obce Hartvíkovice proto pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a po uplynutí lhůty pro podání námitek i k uzavření úvěrové smlouvy

s výše uvedeným uchazečem. Čerpání úvěru a splácení úvěru a další podmínky budou
dohodnuty před uzavřením úvěrové smlouvy.
Ad2) Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace veškerého majetku obce
k 31. 12. 2010(hmotného i nehmotného) a pověřil jednotlivé členy zastupitelstva provedením
fyzické a dokladové inventury majetku obce. Předsedům komisí budou předány inventurní
seznamy a požádal, aby je vrátili zpět do 10. ledna 2011 účetní obce. Do těchto seznamů
budou zaznamenávat skutečné stavy zjištěné fyzickou inventurou. Inventarizace majetku musí
být provedena jak fyzicky tak dokladově. Přílohou tohoto zápisu je složení inventarizačních
komisí.
Ad3)) Zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaření obce dle rozpočtového provizoria od
1. 1. 2011 do schválení rozpočtu na rok 2011, tj. do výše 1/12 měsíčně z rozpočtu na rok
2010. Příspěvkové organizaci základní škole a mateřské škole budou hrazeny běžné provozní
výdaje do výše 1/12 rozpočtu z roku 2010 na kalendářní měsíc.
12 pro : 0 proti: 0 zdržel se
Římskokatolická farnost Hartvíkovice požádala obec o příspěvek na opravu varhan v místním
kostele. Farnost bude žádat o dotaci z kraje Vysočina a právě u této dotace musí být 20%
spoluúčast obce, na jejímž území se nachází kulturní památka. Cena opravy je podle cenové
nabídky 65 000 Kč. Farnost žádá o příspěvek ve výši 20%, tj. 13000 Kč.
12 pro : 0 proti : 0 zdržel se
Starosta informoval, že ples zastupitelstva obce bude 5. 2. 2011, ostatková zábava bude pak
19. 2. 2011.
Paní Jana Chalupová uvedla, že by se mohlo od nového roku posílat občanům, kteří se dožijí
kulatého životního jubilea, přání. Pan Zezula k tomu dodal, že rovněž výtěžek z plesu by
tentokrát nemusel být věnovaný škole, ale na nějakou akci pro důchodce.

Usnesení č. 2A/2010 ze dne 2.12.2010

Zastupitelstvo obce schválilo, aby na dofinancování celé stavby byl přijat dlouhodobý úvěr.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a po uplynutí lhůty pro podání námitek i k uzavření úvěrové smlouvy s uchazečem,
tj. ČSOB Praha, pobočka Jihlava.
Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce podle rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 13000 Kč naší farnosti na opravu varhan .

……………………….
Starosta

………………………..
místostarosta

