
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  30. prosince  2004 

 

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

Neomluven:   

Omluven:  

Ověřovatelé zápisu:    Hladík, Šlingr 

Hosté :  Jan Palov, Vlasta Kmentová, Jan Adamec st. 

Jednání zahájeno v  17. 35  hod. 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

V úvodu se starosta obce Spojil omluvil Všem za tiskovou chybu v pozvánce. Byl uveden chybný 

den a to pondělí místo čtvrtek.  

 Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce ke schválení, 
který byl zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a požádal o případné 
doplnění. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zveřejněno, je 
přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zápis                  
z předchozího jednání zastupitelstva obce byl   zveřejněn a nebyla proti němu vznesena žádná 
připomínka.   

 Místostarosta obce požádal o doplnění programu o bod týkající se schválení Obecně závazné 
vyhlášky o poplatku ze psů. Bude zařazen v programu jako bod 5.  

 Předsedající konstatoval, že do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil  

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
        Hlasování:  všichni pro  

 

2) Schválení rozpočtu na rok 2005. 
Předkladatel tohoto bodu seznámil zastupitelstvo obce s úplným obsahem usnesení finančního 
výboru ve věci rozpočtu na rok 2005. Toto usnesení tvoří nedílnou součást zápisu a bylo 
zveřejněno na úřední desce obecního úřadu, a to po dobu, která je stanovena zákonem před 
vlastním jednáním zastupitelstva. Starosta otevřel k předloženému bodu diskusi a následně dal 
hlasovat. 

 Hlasování: všichni pro 

 

3) Schválení prodeje stavebních pozemků č. 158 a 159 k.ú. Spojil dle zveřejněného 

záměru – předkladatel starosta obce. 
Starosta obce předložil návrh na odprodej stavebních parcel, a to dle zveřejněného záměru, 

který tvoří nedílnou součást zápisu. Jedná se o stavební pozemky, jejichž plocha je rovna ploše 
trafostanic, které byly nově vybudovány v obci Spojil. Tento prodej vyřeší majetkoprávní vztah, 
kdy stavba se nebude nacházet na pozemku cizího vlastníka. Cena navržená kupujícím, tj. VČE a.s. 
je 11. 000,- Kč. Starosta k předloženému bodu otevřel diskusi a následně dává hlasovat. 
 
 Hlasování: všichni pro 

 



4) Schválení právního dokumentu týkajícího se výkonu služby obecní policie – 

předkladatel starosta obce.  
 Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dokumentem, týkajícího se výkonu služby 
obecní policie v obci Spojil. Je jím Obecně závazná vyhláška Obce Spojil o obecní policii. Členové 
zastupitelstva obce byli s tímto materiálem seznámeni a dokument se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu. Starosta k předloženému tématu otevřel rozpravu. Následně dává o předloženém bodu 
hlasovat. 
 

 Hlasování :  všichni pro 
 
  Starosta obce Spojil žádá zastupitelstvo obce Spojil o zplnomocnění ve věci jednání                  
a podpisu veřejnoprávní smlouvy o výkonu služby Obecní policie mezi obcí Spojil a obcí 
Opatovice nad Labem.   
 
 Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel 

 

5) Schválení Obecně závazné vyhlášky o poplatku ze psů. 

 
 Předkladatel seznámil zastupitelstvo obce s úplným zněním vyhlášky  O poplatku ze psů. 
Starosta obce  otevřel k tomuto tématu diskusi a následně nechal hlasovat o  přijetí výše uvedené 
OZV. 
 
 Hlasování: všichni pro 

 

6) Různé  
 
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce Spojil ke schválení záměr darovat Dětskému 

centru Veská výpočetní techniku, která není již obecním úřadem využívána. O tomto záměru dává 
hlasovat. 
 
 Hlasování: všichni pro  

 
 Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce Spojil záměr odkoupit od vlastníků manželů 
Biedermannových pozemek, který je zastavěn stavbou komunikace v ulici Okružní. Koupi provést 
dle GP č.259-44/2004 ze dne 30.8.2004. Jedná se o díl „g“ z p.p. 157/2 o výměře 40 m2 a díl „h“ 
z p.p. 157/3 o výměře 8 m2, obojí k.ú. Spojil.  K celé záležitosti předsedající otevřel diskusi a 
následně dal hlasovat. 
 Hlasování: všichni pro 

 
  
7) Schválení usnesení a závěr  
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  .................................... 
                    
                                .................................... 
  


