
Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce                                          

Spojil ze dne 13. listopadu  2002 

 

Přítomni:  Křivka, Mencl, Melounová,  Čápová,  Kment, Telecká, Hladík, Kareš, Šlingr  

Neomluven:  

Omluven:             

Ověřovatelé zápisu:  Kareš, Melounová 

Hosté : Hladíková,  Kmentová     

Jednání zahájeno v 18,20 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Odstupující starosta zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu se stávajícím 
jednacím řádem. V dalším konstatuje, že jednání a následné usnesení zastupitelstva obce ze 
dne 12.  listopadu 2002 je nepravomocné, a to z důvodu nenaplnění podmínky volby starosty 
obce. Pro starostu obce nehlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, 
tudíž všechna rozhodnutí počínaje bodem 4 tak, jak jsou uvedena v zápise ze dne 12. 
listopadu 2002 jsou nepravomocná a tudíž neplatná. Z uvedeného důvodu odstupující starosta 
obce prostřednictvím obecního úřadu bezodkladně svolal jednání zastupitelstva na den 13. 
listopadu 2002 od 18 hodin.  

 Odstupující starosta obce předává řízení jednání zastupitelstva nejstaršímu členu nově 
zvoleného zastupitelstva obce Spojil, panu Bohuslavu Kmentovi.   

 Předsedající konstatuje, že se do jednání zastupitelstva obce  nikdo z hostů   
nepřihlásil. 

 Předsedající vyzval člena zastupitelstva obce pana Jaroslava Šlingra, aby splnil 
povinnost uloženou zákonem, což je slib člena zastupitelstva obce. Jaroslav Šlingr slib splnil. 

 Dále konstatuje, že jednání zastupitelstva obce bylo svoláno , což je dokladováno 
stoprocentní účastí všech členů zastupitelstva obce a  je přítomna nadpoloviční většina členů, 
tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s 
tím, že zastupitelstvo obce bylo svoláno bezodkladně, způsobem ne v místě obvyklým, což je 
v konečném důsledku i v rozporu s jednacím řádem. Zastupitelstvo obce se při svém jednání 
bude řídit schváleným programem jednání zastupitelstva obce od bodu 4 až do bodu 10 , ze 
dne 12. listopadu 2002. 

 Následně dává hlasovat o přijetí programu. 
Hlasování: všichni pro 

 
2)    Předsedající jako ověřovatele zápisu z ustavujícího jednání zastupitelstva obce určuje 
paní Melounovou a pana Kareše.  
 
3)    Předsedající zahajuje další bod programu, což je volba starosty obce. Vyzývá zástupce 
poslaneckých klubů o předložení návrhů. Poslanecký klub Sdružení nezávislých kandidátů pro 
rozvoj a samostatnost obce Spojil navrhuje jako kandidáta na starostu obce dosavadního 



starostu Jana Křivku. Tento návrh byl za poslanecký klub přednesen MUDr. Menclem. 
Poslanecký klub - Spojiláci - sdružení nezávislých kandidátů navrhuje vzhledem k počtu 
volebních hlasů za starostu MUDr. Karla Mencla. MUDr. Karel Mencl se z nedostatku času 
pro práci starosty vzdává kandidatury. 
 
Předsedající doporučuje o volbě starosty hlasovat aklamací. 
 

Hlasování: 6 pro, 3 proti 

 
Předsedající předává slovo nově zvolenému starostovi obce Spojil Janu Křivkovi. 
 
4) Starosta obce přistupuje k řízení dalšího jednání, kterým je volba místostarosty obce       
Spojil. Poslanecký klub Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj a samostatnost obce Spojil 
navrhuje jako kandidáta na místostarostu obce dosavadního místostarostu MUDr. Karla 
Mencla CSc. Tento návrh byl za poslanecký klub přednesen Janem Křivkou. Poslanecký klub 
Spojiláci - sdružení nezávislých kandidátů podporuje kandidaturu na místostarostu MUDr. 
Karla Mencla. 
Starosta dává hlasovat. 
Hlasování:  8 pro, 1 se zdržel 

 
5)    Dalším bodem na programu jednání je volba předsedy kontrolního výboru obce Spojil.  
Poslanecký klub Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj a samostatnost obce Spojil 
navrhuje jako kandidáta na předsedkyni kontrolního výboru paní Miluši Teleckou. Tento 
návrh byl za poslanecký klub přednesen Janem Křivkou. Poslanecký klub Spojiláci - sdružení 
nezávislých kandidátů nemá jiný návrh a podporuje paní Teleckou. 
Starosta dává hlasovat. 
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel 

 
6)    Volba předsedy finančního výboru je dalším bodem jednání. Poslanecký klub Sdružení 
nezávislých kandidátů pro rozvoj a samostatnost obce Spojil navrhuje jako kandidáta na 
předsedkyni finančního  výboru paní Boženu Melounovou. Tento návrh byl za poslanecký 
klub přednesen Janem Křivkou. Poslanecký klub Spojiláci - sdružení nezávislých kandidátů 
podporují kandidaturu paní Melounové. 
Starosta dává hlasovat. 
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel 

 
7)    Starosta obce informuje členy zastupitelstva obce, že v co možná nejkratší době vydá 
jmenovací dekrety předsedům výborů a jako poradní orgán starosty a zastupitelstva obce 
navrhuje zachovat následující komise.  
 
a)  Komise stavební a územně plánovací - jako předsedu navrhuje pana Bohuslava 
Kmenta a žádá  jej  o sdělení, zdali tuto funkci přijímá. Pan Kment funkci přijímá. 
 
b)  Komise pro občanské záležitosti - jako předsedkyni navrhuje paní Miroslavu Čápovou 
a žádá ji o sdělení , zdali tuto funkci přijímá. Paní Čápová funkci přijímá. 
 
c)  Komise pro bezpečnost a životní prostředí - jako předsedu navrhuje pana Aleše 
Hladíka a žádá jej o sdělení, zdali tuto funkci přijímá. Pan Hladík funkci přijímá. 
 



 Starosta žádá předsedy výborů a komisí, aby předložili do 30. listopadu 2002 jména 
členů jednotlivých výborů a komisí. Starosta obce následně připraví jmenovací dekrety.  
 
 Dále starosta obce pro další volební období ustanovuje redakční radu Spojilské drbny. 
Navrhuje následující obsazení: šéfredaktor MUDr. Karel Mencl, zástupce redaktora M. 
Čápová, B. Melounová, M. Telecká. Starosta obce žádá o sdělení, zdali jmenovaní přijímají 
tuto funkci. Všichni jmenovaní souhlasí. 
  
 Starosta obce žádá paní Teleckou, aby se ujala funkce informatiky a komunikace s 
občany. Činnost, kterou tato funkce bude obsahovat je dána již  názvem a v praktickém životě 
se jedná o komunikaci s občany prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, vedení úřední 
desky a věci obdobného charakteru. Paní Telecká bude pracovat ve funkci správce obecního 
majetku. Tato funkce sebou nese a obnáší evidenci majetku, inventarizaci a s tím i věci 
související. Paní Telecká funkci přijímá. 
 
 Starosta obce žádá pana Hladíka, aby se ujal funkce koordinátora pro výstavbu RD v 
lokalitě Morčák na pozemcích v majetku fyzických osob. Dále ho žádá, aby do 31. 12. 2002 
připravil přesnou koncepci realizace, včetně návrhu způsobu financování. Pan Hladík s 
návrhem souhlasí. 
 
 Pana Kareše starosta obce žádá, aby do 31. 12. 2002 připravil koncepci dopravní 
obslužnosti obce Spojil. Pan Kareš s návrhem souhlasí. 
 
 
8)         Starosta obce žádá, aby zastupitelstvo obce přijalo usnesení, ve kterém schválí 
platnost stávajícího jednacího řádu, a to do doby jeho novely. Dále pověřuje paní Teleckou, 
Hladíka a Kareše, aby připravili připomínky ke stávajícímu jednacímu řádu a následně jej 
zapracovali do materiálu, který předloží pro jednání zastupitelstva obce, a to prostřednictvím 
starosty,   aby se tento bod jednání dostal do hlavního programu. 
Hlasování: všichni pro  

 

9) Schválení usnesení a závěr. 
  
Hlasování: všichni pro 

 
Starosta obce se prostřednictvím tohoto zápisu jménem zastupitelstva obce 

omlouvá za vzniklou situaci, která nastala při jednání ustavujícího 

zastupitelstva dne 12. listopadu  2002. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  .................................... 
 
                    
                                .................................... 
  
 
 


