Obec Nová Telib
Z Á P I S
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nová Telib
konaného dne 11.12.2009 v 17.OO hod. v zasedací místnosti OU

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
Omluveni: Jiří Dlask ,
Zapisovatel:

Neomluveni:

/

Petr Dlask

Program jednání:
1. Úvod
Mimořádné jednání zastupitelstva obce bylo svoláno starostou obce telefonicky a zastupitelé
s tímto způsobem souhlasí.
Svojí účastí na mimořádném zasedání je zastupitelstvo usnášeníschopné.
2. Rozhodnutí o ukončení smlouvy o pronájmu hospody.
3. Projednání úvěrové smlouvy
Starosta vyzval přítomné zastupitele k odsouhlasení uvedeného programu zasedání .
Hlasování o předloženém programu : pro návrh ………………….5 členů
proti ………………………. /
zdrželo se ………………… /
Program jednání zastupitelstva byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi :

Hlasování :

Jaroslav Zvěřina
Libor Poupa

pro návrh …………….5 členů
proti…………………. /
zdrželo se……………. /

Návrh na ověřovatele byl schválen.
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2. Starost informoval přítomné zastupitele o opakovaném porušování nájemní smlouvy
ze strany pronajimatele sl. Michali Indrákové a o dosavadních krocích, které podnikl.
Přítomní zastupitelé projednali veškeré známé okolnosti o provozování hospody
a odsouhlasili ukončení nájemní smlouvy s výše uvedeným nájemcem dohodou
ke dni 18.12.2009
Hlasování : pro schválení ……………………. 5 členů
proti ……………………………… /
zdrželo se…………………………. /
Ukončení nájemní smlouvy bylo schváleno.
3. Úvěrová smlouva.
Starosta seznámil přítomné zastupitele s možnými variantami úroků :
a) do konce roku 2010 ………. 4,4 %
b) do konce roku 2012 ………. 4,63 %
3) do konce roku 2013 ………..4,65 %
4) do konce roku 2014 ……….. 4,9 %
ZO projednali a odsouhlasili dodatek k úvěrové smlouvě do roku 2013 s úrokovou
sazbou 4,65 % .
Hlasování : pro schválení ……………………….. 5 členů
proti ………………………………….. /
zdrželo se …………………………….. /
Dodatek k úvěrové smlouvě byl schválen.

-3Usnesení č.9/12/09
Ze zasedání zastupitelstva obce Nová Telib, které se konalo
11.12.2009

1. ZO projednalo a schválilo ukončení nájemní smlouvy na pronájem hospody
s Michalou Indrákovou..
2. ZO schválilo dodatek k úvěrové smlouvě ze dne 20.12.2006, do roku 2013
ve výši 4,65 %.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno starostou obce v 18. hod.
Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

V Nové Telili dne 11.12.2009

Zapisovatel : ……………………….

Ověřovatelé zápisu : ……………………………
……………………………

Starosta obce :

