OBEC STRHAŘE

Kraj Jihomoravský

679 23 Lomnice u Tišnova

IČO 00636673
Bankovní spojení - KB Blansko, č. ú. 17921-631

Ve Strhařích dne 22.11.2022

Opis zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Strhaře, konaného
dne 22.11. 2022, od 20:00 hodin v kanceláři obecního úřadu
Strhaře.
(Podepsaný originál je k nahlédnutí na obecním úřadě)

Přítomni: Stanislav BERAN, Jiří DUDÁK, Tomáš Kočka, Josef KUBÍČEK, Antonín Sedlář, Ing. Jiří
SZÚDOR
Nepřítomen: Lenka SVOBODOVÁ

1) Zahájení zasedání starostou Ing. Jiřím Szúdorem
2) Zapisovatelem byl jmenován paní Ivana Kubíčková
Zastupitelstvo obce Strhaře schvaluje za ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva
ze dne 18.listopadu všechny přítomné zastupitele
PRO: 6
PROTI: 0
ZRŽELI SE: 0
Zastupitelstvo obce Strhaře schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 18.listopadu
3)
PRO: 6
PROTI: 0
ZRŽELI SE: 0
4) Zastupitelstvo obce Strhaře ruší usnesení bod č. 9) ze zasedádí zastupitelstva ze dne
18.2.2022 na pronájem půdního prostoru obecního úřadu Strhaře 36. Bude uzavřena nová
smlouva, na pronájem půdního prostoru kulturního domu, Strhaře 33. Scvhváleno na zasedání
zastupitelstva dne 9.9.2022 pod bodem č. 4)
PRO: 6
PROTI: 0
ZRŽELI SE: 0
5) Zastupitelstvo obce Strhaře schvaluje starostu pana Ing. Jiřího Szúdora jako určeného člena
zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu obce
Strhaře pro volební období 2022 - 2026
PRO: 6
PROTI: 0
ZRŽELI SE: 0
6) Zastupitelstvo obce Strhaře schvaluje STĚDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU obce Strhaře na
roky 2024 a 2025
PRO: 6
PROTI: 0
ZRŽELI SE: 0
7) Zastupitelstvo obce Strhaře schvaluje rozpočtové provizorium do schválení řádného rozpočtu
pro rok 2023. Obec bude hospodařit dle skutečných příjmů a výdajů, kdy mální měsíční výdaje
budou ve výši 1/12 výdajů roku 2022.
PROTI: 0
ZRŽELI SE: 0
8) PRO: 6
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření 03/2022
PRO: 6
PROTI: 0
ZRŽELI SE: 0
9) Zastupitelstvo Obce Strhaře (dále jen „obec“) schvaluje uzavření:
2258040861
(dále jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání
zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“) poskytne
obci investiční úvěr ve výši 1.698.840,- Kč (dále jen „Úvěr“), na pořízení nového kolového
traktoru KIOTI včetně příslušenství a obec je povinna peněžní prostředky z Úvěru PGRLF
vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru,

Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2259040861 (dále jen jako „Smlouva o
podpoře“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva obce, na
základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 849.420,- Kč na
snížení jistiny Úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře,

2258040861-11
(dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání
zastupitelstva obce, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k
zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o
výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě,
Smlouva o zajišťovacím
převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je
součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které
obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně převede své vlastnické
právo k předmětu zajištění na PGRLF, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o
zajišťovacím převodu práva,

PGRLF jako zástavním věřitelem (dále jen „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), kterou
se k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, a to až do výše 1.698.840,- Kč s
příslušenstvím, a k zajištění budoucích pohledávek PGRLF, včetně pohledávek podmíněných,
smluvních pokut a pohledávek na vrácení bezdůvodného obohacení, které budou vznikat ze
Smlouvy o úvěru v době do 30.11.2037, a to až do výše 1.698.840,- Kč, zřizuje ve prospěch
PGRLF zástavní právo k budoucím pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, kterou
je sjednáno pojištění nového kolového traktoru KIOTI včetně příslušenství.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Obce Strhaře Ing. Jiřího Szúdora podpisem všech výše
uvedených smluv, jejichž uzavření schválilo tímto usnesením.
PRO: 6
PROTI: 0
ZRŽELI SE: 0

O zápisu hlasovalo:
PRO: 6
PROTI: 0

ZRŽELI SE: 0

Ověřovatelé Zápisu: Stanislav Beran, Jiří Dudák, Ing. Tomáš Kočka, Josef Kubíček, Antonín Sedlář, Ing. Jiří Szúdor
(Podepsaný originál je k nahlédnutí na obecním úřadě)

Ing. Jiří Szúdor
starosta obce

Vyvěšeno dne: 22.11.2022
Sejmuto dne:………………….

Toto oznámení je zveřejněno na elektronické Úřední desce obce Strhaře (www.strhare.cz ) a na Obecním úřadě obce Strhaře je k disposici
v listinné podobě k nahlédnutí.

