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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 

obce Spojil č. 6/2018 ze dne 5. listopadu 2018 
 
Přítomni:  
Radka Ministrová, Ing. Tomáš Kučera, Dana Štěpánková, Ing. Diana Houdová, Mgr. Daniel Přibyl,  

MUDr. Karel Mencl, Jan Křivka, MVDr. Svatopluk Rozsypal, občané a hosté. 

 

Omluven:  

Jan Matěj 

 

Neomluven: 

 

Ověřovatelé zápisu: 

MUDr. Karel Mencl a Mgr. Daniel Přibyl 

 

Zasedání zahájeno v 18:04 hodin 

1. Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

 Jednání Zastupitelstva obce Spojil  zahájil dosavadní starosta obce Jan Křivka.  

 Předsedající konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo svoláno dosavadním starostou tak, aby se v 

souladu s § 91 ods. 1 zákona o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 

neplatnost voleb nebo hlasování, informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce 

Obecního úřadu Spojil zveřejněna v souladu se zákonem a Jednacím řádem po dobu nejméně 7 dní, a to od 

25.10.2018 do 5.11.2018. Předsedající dále konstatoval, že ze zvolených devíti členů zastupitelstva obce 

Spojil je přítomno osm, jednání zastupitelstva obce je tudíž usnášení se schopné.  

Starosta obce zahájil ustavující zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. Předsedající jako 

ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Spojil  navrhuje pana MUDr. Karla Mencla a 

pana Mgr. Daniela Přibyla.  

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat. 

 

Jako pořizovatele zápisu určuje paní Miroslavu Čápovou. 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, který byl 

zveřejněn na pozvánce na úřední desce Obecního úřadu ve Spojile a dále byl zveřejněn způsobem v místě 

obvyklým. 

Zápis z minulého zasedání Zastupitelstva obce Spojil  byl zveřejněn na úřední desce a dále způsobem v místě 

obvyklým. Proti tomuto nebyla vznesena žádná připomínka.  

 

Starosta požádal o případné doplnění programu. 

 

Přihlásil se: 

 

Ing. Tomáš Kučera vznesl dotaz k programu: Dotaz k určení funkce, pro kterou budou členové 

zastupitelstva obce uvolněni. Do dnešní doby se jedná v naší obci o funkci starosty a předpokládá, že tomu 

tak bude i nadále a jestli je projednání tohoto určení součástí bodu 3. Pokud tomu tak není, navrhuje do 

programu zařadit bod č.3, a ostatní adekvátně posunout 

Paní Radka Ministrová se přihlásila s následující připomínkou: 

Bod č.6 rozšířit o volbu členů výborů a k bodu č.7 odložit projednání a schválení jednacího řádu 

Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2018 – 2022 na příští zasedání zastupitelstva. 
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 Program zasedání Zastupitelstva obce Spojil: 

1. Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce – starosta obce. 

2. Slib nově zvolených členů Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2018 – 2022. 

3. Představení jednotlivých kandidátů na starostu obce a následná volba starosty obce Spojil – zástupci 

volebních sdružení. 

4. Volba místostarosty obce Spojil -  starosta obce 

5. Zřízení výborů obce Spojil -  starosta obce. 

6. Volba předsedů výborů obce Spojil – starosta obce 

7. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2018 - 2022 - starosta obce. 

8. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2018 v kompetenci zastupitelstva obce – starosta obce. 

9. Různé. 

10. Závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o předloženém programu zasedání zastupitelstva.  

 

Hlasování: 

8 pro, 0  proti,  0 se zdržel, návrh byl přijat. 

2. Slib nově zvolených členů Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2018 

– 2022. 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval jednotlivé členy zastupitelstva obce ke složení 

slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva obce, že odmítnutí složit slib 

nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji 

věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

obce Spojil a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch. 

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

3. Představení jednotlivých kandidátů na starostu obce a následná volba 

starosty obce Spojil – zástupci volebních sdružení. 

 

           Předsedající jednání přistoupil k dalšímu bodu programu, což je volba starosty obce Spojil. 

Oznámil, že odchází společně se svými kolegy do opozice a budou opozicí konstruktivní a budou prosazovat 

zájmy obce Spojil. Po finanční stránce je obec v nejlepší finanční kondici. Popřál do budoucna nově 

zvoleným zastupitelům vše dobré a přistoupil k vlastnímu bodu 3. 

 

Doporučil, aby volba starosty probíhala aklamací. O předloženém návrhu dal hlasovat. 

 

Hlasování:  

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, návrh byl přijat. 

 

Předsedající dále požádal zástupce volebních sdružení a členy zastupitelstva obce o předložení návrhů na 

funkci starosty obce Spojil.  

SNK Spojil Sobě nepodala návrh na funkci starosty 

SNK Samostatný Spojil, náš společný domov také nepředložila návrh na funkci starosty 

SNK Narovinu navrhla na funkci starosty  paní Radku Ministrovou. 
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Předsedající dal prostor paní Radce Ministrové, aby představila sebe a svoje vize. Paní Ministrová uvedla, že 

vše měli ve volebním programu a byla by ráda kdyby řeč, kterou měla teď mít, odložila za 4 roky a věří 

tomu, že bude pozitivní, delší a poprosila své kolegy, aby jejich práce byla plodná a součinná.  

 

Do diskuse se přihlásil: 

Jan Křivka – odůvodnil jak bude hlasovat v bodě 3. 

Paní Ministrová 

 

Před hlasováním se předsedající zeptal paní Radky Ministrové zda-li tuto funkci je ochotna přijmout a bude 

to projev její svobodné vůle. Odpověď byla ano. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů volí starostou obce paní Radku Ministrovou. 

Hlasování:  

5 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů volí starostou obce paní Radku Ministrovou. 

Paní starostka (dále jako „předsedající“) se ujala  řízení dnešního zasedání a vrátila se k určení, které funkce 

budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolněné. V souladu se zákonem o obcích § 84 odst.2 písm. k) 

patří do pravomocí zastupitelstva určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Do 

dnešní doby se jedná v naší obci o funkci starosty. Předpokládá, že tak bude i nadále. Přednesla návrh na 

usnesení a zahájila k tomuto bodu diskusi. 

 

Do diskuse se přihlásil: 

Jan Křivka, MVDr. Svatopluk Rozsypal a Ing. Tomáš Kučera. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 

starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Hlasování: 

5 pro, 2 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 

starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

4. Volba místostarosty obce Spojil – starosta obce 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty.  

SNK Spojil Sobě nepodala návrh na funkci místostarosty 

SNK Samostatný Spojil, náš společný domov také nepředložila návrh na funkci místostarosty 

SNK Narovinu navrhla na funkci místostarosty pana Ing. Tomáše Kučeru 

 

Následně vyzvala navrženého kandidáta, aby veřejně prohlásil souhlas s kandidaturou, pan Ing. Tomáš 

Kučera kandidaturu přijal. 

Upozornila, že hlasování bude probíhat stejně jako u volby starosty, tzn. aklamací. 

Před hlasováním dala prostor členům zastupitelstva a přítomným občanům pro sdělení svého stanoviska. 

 

Své stanovisko sdělili: 

MUDr. Karel Mencl, Jan Křivka a Ing. Tomáš Kučera. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Ing. Tomáše Kučeru. 

Hlasování: 

5 pro,  2 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Ing. Tomáše Kučeru. 

Pan Jan Křivka měl dotaz zda bude funkce uvolněná nebo neuvolněná. Předsedající odpověděla, že funkce 

místostarosty bude neuvolněná a odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva budou předmětem příštího 

zasedání zastupitelstva obce. 

5. Zřízení výborů obce Spojil – starosta obce 

Předsedající seznámila přítomné, že povinností zastupitelstva je zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť 

funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo dnem voleb. 

 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít 

nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru 

může být jen člen zastupitelstva.  

Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, a osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 

V prvním bodě navrhla určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a navrhla, aby zastupitelstvo 

zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít pět členů. 

Než se přistoupilo k hlasování, mohli členové zastupitelstva nebo přítomní občané sdělit svá stanoviska.  

 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů: 

Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor obce Spojil, oba výbory budou pětičlenné. 

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů: 

Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor obce Spojil, oba výbory budou pětičlenné. 

 

V druhé části bodu se jednalo o schválení Statutu a jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Spojil. 

Předsedající konstatovala, že Statut a jednací řád výborů ZoS byl zveřejněn a předložen jako součást 

materiálů pro jednání zastupitelstva. Zároveň byl předložen všem navrhovaným členům výborů. 

Navrhla, aby zastupitelstvo obce schválilo Statut a jednací řád výborů ZoS tak, jak byl ke schválení 

předložen a zahájila k tomuto bodu diskusi. 

 

Do diskuse se přihlásil:  MUDr. Karel Mencl - Statut zbytečně obsáhlý. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje  předložený Statut a jednací řád výborů ZoS. 

Schválený Statut a jednací řád výborů ZoS bude v plném znění přílohou zápisu z dnešního zasedání ZoS. 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje  předložený Statut a jednací řád výborů ZoS. 

Schválený Statut a jednací řád výborů ZoS bude v plném znění přílohou zápisu z dnešního zasedání ZoS. 

6. Volba předsedů výborů obce Spojil – starosta obce 

Volba předsedy finančního výboru, kontrolního výboru a jejich členů proběhla veřejným hlasováním tedy 

aklamací. 

Volba předsedy finančního výboru: 

SNK Narovinu předložilo návrh na funkci předsedy finančního výboru paní Ing. Dianu Houdovou. 

SNK Samostatný Spojil náš společný domov nepředložilo návrh na funkci předsedy finančního výboru. 

SNK Spojil Sobě nepředložilo návrh na funkci předsedy finančního výboru. 

 

Vyzvala členy zastupitelstva k podání dalších návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 

 

Vyzvala kandidáta Ing. Dianu Houdovou, aby veřejně prohlásila souhlas s kandidaturou. Ing. Diana 

Houdová kandidaturu přijímá. 

Pro volbu předsedy finančního výboru byl navržen kandidát Ing. Diana Houdová 

Před hlasováním mohli členové zastupitelstva nebo přítomní občané sdělit svá stanoviska.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů svým usnesením volí předsedkyni finančního výboru paní Ing. Dianu Houdovou. 

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů svým usnesením volí předsedkyni finančního výboru paní Ing. Dianu Houdovou. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru: 

SNK Narovinu předložilo návrh na funkci předsedy kontrolního výboru pana Mgr. Daniela Přibyla. 

SNK Samostatný Spojil náš společný domov nepředložilo návrh na funkci předsedy finančního výboru. 

SNK Spojil Sobě nepředložilo návrh na funkci předsedy finančního výboru. 

Vyzvala členy zastupitelstva k podání dalších návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 

 

Vyzvala kandidáta Mgr. Daniela Přibyla, aby veřejně prohlásil souhlas s kandidaturou. Ing. Mgr. Daniel 

Přibyl nominaci přijímá. 

Pro volbu předsedy kontrolního výboru byl navržen kandidát Mgr. Daniel Přibyl. 

Před hlasováním mohli členové zastupitelstva nebo přítomní občané sdělit svá stanoviska.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů svým usnesením volí předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Daniela Přibyla. 

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Daniela Přibyla. 

 

Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru. 
Volili se čtyři členové finančního výboru a čtyři členové kontrolního výboru. Předsedající navrhuje sloučení 

voleb členů finančního výboru do jednoho hlasování a sloučení voleb členů kontrolního výboru do druhého 

hlasování. 

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, volba proběhne podle navrženého postupu. 

 

Volba členů finančního výboru: 
Volební sdružení předložila předem návrhy na volbu členů finančního výboru. 

SNK Narovinu předložilo návrh na člena finančního výboru pana Ing. Miloslava Zavorala a paní Ing. Lenku 

Chlostovou. 

SNK Samostatný Spojil náš společný domov předložilo návrh na funkci člena finančního výboru pana Ing. 

Zdeňka Nedvěda a paní Barboru Kadaňovou. 

SNK Spojil Sobě nepředložilo návrh na funkci člena finančního výboru. 

 

Navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou. 

 

Pro volbu členů finančního výboru byli navrženi tito kandidáti: 

1. Ing. Miloslav Zavoral 

2. Ing. Lenka Chlostová 

3. Ing. Zdeněk Nedvěd 

4. Paní Barbora Kadaňová 

 

Před hlasováním mohli členové zastupitelstva nebo přítomní občané sdělit svá stanoviska.  

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů svým usnesením volí členy finančního výboru pana Ing. Miloslava  Zavorala, Ing. Lenku 

Chlostovou, Ing. Zdeňka Nedvěda a paní Barboru Kadaňovou. 

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů svým usnesením volí členy finančního výboru pana Ing. Miloslava  Zavorala, Ing. 

Lenku Chlostovou, Ing. Zdeňka Nedvěda a paní Barboru Kadaňovou. 

 

Volba členů kontrolního výboru: 
Volební sdružení předložila předem návrhy na volbu členů kontrolního výboru. 

SNK Narovinu předložilo návrh na člena kontrolního výboru pana Jana Štěpánka čp.87. 

SNK Samostatný Spojil náš společný domov předložilo návrh na funkci člena kontrolního výboru pana 

MUDr. Karla Mencla a pana Vladimíra Kosteleckého. 

SNK Spojil Sobě předložilo návrh na funkci člena kontrolního výboru pana Ing. Jaroslava Jandla. 

 

Navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou. 

 

Pro volbu členů kontrolního výboru byli navrženi tito kandidáti: 

1. Jan Štěpánek 

2. MUDr. Karel Mencl 

3. Vladimír Kostelecký 
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4. Ing. Jaroslav Jandl 

 

Před hlasováním mohli členové zastupitelstva nebo přítomní občané sdělit svá stanoviska.  

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů svým usnesením volí členy kontrolního výboru pana Jana Štěpánka, MUDr. 

Karla Mencla, Vladimíra Kosteleckého a Ing. Jaroslava Jandla. 

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů svým usnesením volí členy kontrolního výboru pana Jana Štěpánka, MUDr. 

Karla Mencla, Vladimíra Kosteleckého a Ing. Jaroslava Jandla. 

 

Dále předsedající navrhla, aby zastupitelstvo obce uložilo předsedům výborů předložit jejich plán činnosti na 

rok 2019, a to do 30.11.2018. 

 

Předsedající zahájila k tomuto bodu diskuzi 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce svým usnesením ukládá předsedům finančního a kontrolního výboru předložit 

zastupitelstvu obce na vědomí plán jednání finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2019. Termín 

předložení 30.11.2018. 

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce svým usnesením ukládá předsedům finančního a kontrolního výboru předložit 

zastupitelstvu obce na vědomí plán jednání finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2019. 

Termín předložení 30.11.2018. 

7. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2018 

– 2022 – starosta obce. 

Paní starostka upozornila na to, že nově zvolené zastupitelstvo je vázáno usneseními a rozhodnutími 

předchozího zastupitelstva, tedy i Jednacím řádem předchozího zastupitelstva obce. 

To znamená, že ustavující zasedání nemusí schvalovat nový jednací řád. Konstatovala, že ustavující zasedání 

probíhá dle platného jednacího řádu předchozího zastupitelstva. Navrhla proto odložit projednání a schválení 

Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2018- 2022 na příští zasedání zastupitelstva. 

Jako důvod uvedla, že nový Jednací řád Zastupitelstva obce Spojil  musí být zveřejněn a předložen jako 

součást materiálů projednání zastupitelstva tak, aby zastupitelé i veřejnost měli možnost se s ním ještě před 

zasedáním seznámit. 

 

Zahájila k tomuto bodu diskusi. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil odkládá projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil pro 

volební období 2018 – 2022 na další zasedání zastupitelstva obce. 

 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil odkládá projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil 

pro volební období 2018 – 2022 na další zasedání zastupitelstva obce. 
 

8. Schválení rozpočtového opatření č.2/2018 v kompetenci zastupitelstva obce – 

starosta obce 

Rozpočtové opatření č.2/2018 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil bylo zveřejněno a předloženo jako 

součást materiálů pro jednání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozpočtové opatření vyplývající 

z finančních operací uskutečněných minulým vedením obce, požádala předsedající pana zastupitele Křivku o 

krátkou důvodovou zprávu k tomuto opatření. 

 

Pan Křivka vysvětlil, že Rozpočtové opatření se týká příjmů finančních prostředků z dotací tak, aby dotace 

mohly být zaúčtovány. 

Paní starostka shrnula pro občany, že jsou to peníze, které obec investovala v rámci dotačních titulů a teď se 

nám z dotačních titulů peníze vrací do rezerv. 

Pan Křivka opravil, že peníze byly použity z rozpočtů paragrafu a položek jinde tzn. schváleného rozpočtu a 

nyní se navrhuje dát je do paragrafu rezerv. 

 

Předsedající zahájila k tomuto bodu diskusi 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2018 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil 

ve výši 1 988 365 Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
 

Hlasování: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2018 v kompetenci Zastupitelstva obce 

Spojil ve výši 1 988 365 Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 

9. Různé. 

Starostka obce informovala zastupitelstvo a občany obce o svém záměru zřídit v souladu s § 102 odst.2) 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  jako své iniciativní a poradní 

orgány tyto komise: 

a) Komisi pro občanské záležitosti, kulturu a sport 

b) Komisi stavební a územně plánovací 

c) Komisi pro dopravu, bezpečnost a životní prostředí 

d) Komisi pro rozvoj obce a dlouhodobé investiční plánování 

 

Komise jsou ze své činnosti odpovědny starostovi, a plní úkoly uložené jim starostou. Komise předkládají 

své návrhy, připomínky a podněty starostovi, kterému je vyhrazeno tyto iniciativy projednávat a řešit.  

Starostka požádala občany obce, kteří by měli zájem v daných komisích pracovat, aby se na ni obrátili se 

svou nabídkou spolupráce. 

Než přistoupila k hlasování o vzetí daného záměru na vědomí,  

Zahájila k tomuto bodu diskusi. 

 

Do diskuse se přihlásil: 

Pan Jan Křivka – proč jsou to všechno komise, proč komise územně plánovací není výborem. Územní 

plánování a strategický rozvoj spadá přímo do gesce zastupitelstva obce. 

 

Starostka vysvětlila, že z titulu zákona o obcích je obec povinna zřídit pouze výbor finanční a kontrolní. 
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Ke schválení bude předkládat zastupitelstvu všechny věci, které se budou týkat činnosti a výsledku činnosti 

Komise pro rozvoj obce a dlouhodobé investiční plánování a současně Komise stavební a územně plánovací, 

pouze nebudou věci, které stavební komise bude řešit v rámci jednání se stavebníky. 

Rozvoj obce a dlouhodobých investic případně investic stavebních půjde vše přes zastupitelstvo, i když je to 

komise. 

 

Jan Křivka – nesouhlasí s tím jak je to nastavené – zdrží se hlasování. 

 

Paní ***** vznesla dotaz, že pokud to pochopila správně,  pokud je to komise, tak nám říkáte, že to budete 

dávat schvalovat, ale nemusíte to udělat? Nebylo by teda lepší o takhle důležitých věcech, aby to byl výbor 

abyste to musela udělat abychom se to všichni dozvěděli? 

 

Starostka na první otázku odpověděla, že je to pochopeno správně, nemusí to udělat a pokud se rozhodnou 

výbor stavební a územně plánovací zřídit, mohou ho zřídit kdykoliv během jejich funkčního období.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil bere svým usnesením na vědomí bez výhrad záměr starostky obce zřídit v souladu 

s § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako své iniciativní 

a poradní orgány tyto komise:  

Komisi pro občanské záležitosti, kulturu a sport.  

Komisi stavební a územně plánovací.  

Komisi pro dopravu, bezpečnost a životní prostředí. 

Komisi pro rozvoj obce a dlouhodobé investiční plánování. 

 

Hlasování: 

7 pro, 0 proti, 1 se zdrželi, usnesení bylo přijato. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil  bere svým usnesením na vědomí bez výhrad záměr starostky obce zřídit v 

souladu s § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako 

své iniciativní a poradní orgány tyto komise:  

Komisi pro občanské záležitosti, kulturu a sport.  

Komisi stavební a územně plánovací.  

Komisi pro dopravu, bezpečnost a životní prostředí. 

Komisi pro rozvoj obce a dlouhodobé investiční plánování. 

 

Informace k předání úřadu 

Proces předání úřadu začne v úterý 6.11.2018 v 9hod. v budově obecního úřadu. 

Během přebírání úřadu nebudou omezeny úřední hodiny pro veřejnost. 

Zpráva o předání úřadu bude předložena na vědomí zastupitelstvu obce na příštím zasedání.  

 

Termín dalšího jednání zastupitelstva 

Paní starostka navrhla termín konání dalšího zasedání zastupitelstva ve středu 21.11.2018 od 19:00 hodin. 
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Do diskuse se přihlásil: 

Pan Mgr. Daniel Přibyl – dotaz na usnesení k bodu 3  

Jan Křivka – omluvil se na příští zasedání, nebo přijde později 

Jan Křivka - dotaz – na koho se obracet ohledně požadavků na rozpočet na rok 2019 

 Starostka – odpověděla: - můžete se obracet na starostku, na předsedkyni a členy finančního výboru. 

Pan ***** –  pomoc a předání zkušeností minulého vedení obce novému vedení. 

 Pan Jan Křivka souhlasil a bude se podle toho řídit. 

10. Závěr. 

Paní starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za pozornost a za práci a všem občanům za  

připomínky, dotazy a náměty pro další činnost. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:23 hodin. 

 

 

 

 

Starostka: ……………………………. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: ……………………………. 

 

 

 

 

 ……………………………. 

 

 

 

 

 

 


