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Obec Rychnov na Moravě
569 34 Rychnov na Moravě 63
IČO: 00277312, DIČ:CZ00277312
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě
Zápis
z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 28. 05. 2018, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:01 hodin
starostou obce Milanem Hánou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla
pozvánka na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 21. 05. 2018 do 28. 05. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 7 členů zastupitelstva (omluveni: B. Pospíšilová a P. Knoblich), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).
Přítomno bylo 5 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Švehlu, Karla Pastýře, zapisovatelem Josefa Henzla.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou členům zastupitelstva a v
souladu s informacemi zveřejněnými na úředních deskách.
Návrhy na doplnění zastupitelů: žádné
Vyjádření se přítomných občanů: žádné
Předsedající přečetl návrh usnesení a dal hlasovat o schválení programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání:

I. optimalizace finančních služeb
II. různé, diskuse
III. závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVI. 260 bylo schváleno.
Bod I.
Bod VI. Optimalizace finančních služeb
Předsedající předložil zastupitelům návrh na optimalizaci finančních služeb. V současné době obec musí držet bankovní
účet u ČS z důvodu splácení úvěru na bytové domy, jako hlavní účet je používán účet u Monety, posledním účtem je
povinný účet u ČNB. Aby obec ušetřila na bankovních poplatcích bylo v minulosti rozhodnuto o zřízení účtu u Monety,
k úspoře opravdu došlo, nicméně i nadále zůstává účet u ČS. Aby bylo možné zrušit účet u ČS je nutné doplacení
úvěru. Obec obdržela nabídku od KB, která nabízí refinancování úvěru u ČS. Tímto refinancováním, by obec docílila
výrazného snížení úrokové sazby a tím úspory prostředků. Úroková sazba je pohyblivá a odvislá od sazeb ČNB (1M
PRIBOR) plus úroková sazba banky ve výši 0,27%. Délka splácení úvěru by zůstala zachována pouze by se ušetřilo na
úrocích. Nabídka KB nepočítá se žádným zajištěním úvěru.
Při předčasném splacení současného úvěru k 31. 5. 2018 se jedná o dlužnou částku 5 166 755,50 Kč, plus úroky
21.179,20 Kč a pravidelné platby ve výši 310 Kč. Za mimořádné splacení úvěru nejsou účtovány žádné poplatky ani
pokuty.
Po doplacení úvěru budou zrušeny všechny účty vedené u jiných bank než u ČNB a KB.
Předsedající se dotázal zda má někdo nějaké vyjádření k této problematice.

Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Poté seznámil zastupitele s návrhy usnesení, o kterých bude následně hlasováno. Jedná se o schválení mimořádné
splátky úvěru u ČS v celkové výši 5.188.244,70 Kč. Dále schválení smlouvy o úvěru reg. č 99020609086,
poskytovatelem úvěru je KB a celková výše úvěru je 5 166 755,50 KČ. Dalším návrhem usnesení bude schválení zřízení
běžného účtu u KB a zrušení běžných účtů u ostatních bank vyjma ČNB.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje mimořádnou splátku úvěru u ČS č. 0324174429, ve výši
5 188 244, 70 Kč. Čímž dojde k úplnému splacení úvěru.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVII. 261 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o úvěru registrační číslo 99020609086,
poskytovatelem úvěru je KB a.s., IČO: 45317054, výše úvěru je 5 166 755,50 Kč, účelem je refinancování úvěru na
výstavbu 12-ti bytových jednotek..
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVII. 262 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o bankovních službách s KB a.s., IČO: 45317054.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVII. 263 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k ukončení smluv s ČS a.s. a Monetou Money Bank
a.s. a to s termínem do 250 dnů od uzavření smlouvy na úvěr s KB a.s..
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVII. 264 bylo schváleno.
Různé:
Diskuse
Předsedající vyzval zastupitele a následně občany k jejich dotazům.
Žádný příspěvek do diskuse.
Bod VII. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, nejdéle však
do konce června a poté zasedání zastupitelstva v 18:18 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 06. 06. 2018
Zapisovatel: Josef Henzl
Ověřovatelé:

dne ...........................................
dne ..........................................

