
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  13. 12.  2006 

 

Přítomni:  Křivka, Telecká,  Hladík,   Melounová,  Rozsypal, Kostelecký, Kment 

Neomluven:   

Omluven:  Čápová,  Fukátko na dobu nezbytně nutnou 

Ověřovatelé zápisu:   Kostelecký,  Rozsypal 

Hosté :  Vlasta Kmentová 

Jednání zahájeno v  18. 00  hod. 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

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

 Starosta  předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce, který byl 

zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile ke schválení  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.   

Dále předsedající konstatoval, že do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 

        Hlasování:  všichni  přítomní pro,  program byl přijat 

 

2) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil – předkladatel  starosta obce, 

místostarosta obce. 

 Předkladatelé bodu 1 předložili členům zastupitelstva obce v dostatečném předstihu 

interní  materiál týkající se jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil. K předmětnému 

materiálu předložil starosta obce diskusi a následně dal hlasovat o přijetí jednacího řádu 

zastupitelstva obce Spojil.  

 Hlasování: všichni přítomní  pro, návrh byl přijat 

  

3) Schválení ceníku pro podnájem, pronájem a poskytované služby sportovního 

areálu obce Spojil -  předkladatel starosta obce, místostarosta obce. 

  Předkladatele bodu jednání předložili zastupitelstvu obce návrh ceníku pro podnájem, 

pronájem a poskytování služeb ve sportovním areálu obce Spojil ke schválení. Starosta otevřel 

k předmětnému bodu diskusi a následně dal o daném bodu hlasovat. Tento ceník tvoří nedílnou 

součást zápisu. 

  Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  

 



4a)       Schválení  stanovení  podmínek  (regulativů  pro  výstavbu rodinných domů pro   

další etapy v lokalitě Morčák v k.ú. a obci Spojil)  –  předkladatel předseda stavební a 

územně plánovací komise. 
    Předkladatel návrhu tohoto bodu jednání předseda stavební a územně plánovací komise 

obce Spojil předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh usnesení zastupitelstva obce Spojil 

ve věci stanovení podmínek (regulativů pro výstavbu rodinných domů – II. a následné etapy 

lokality Morčák v k.ú. a obci Spojil. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy stavební a územně 

plánovací komise pana Fukátka, předložil návrh tohoto bodu jednání starosta obce. Předkladatel 

tohoto návrhu následně doplnil svůj návrh na usnesení komentářem, kterým vysvětlil důvody, 

které ho vedly k předložení návrhu a současně s tímto konstatoval, že navržené regulativy jsou 

zcela totožné a nikterak se nevychylují od původních regulativů, které byly stanoveny 

usnesením zastupitelstva pro I. etapu. Starosta obce k předloženému návrhu otevřel diskusi a 

následně dal o návrhu hlasovat. 

     V 18. 30 se dostavil pan Fukátko. 

 

        Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 

   4b)     Stanovisko obce Spojil k projektové dokumentaci na výstavbu rodinných domků 

v lokalitě Morčák 3. etapa. 
  Starosta obce předložil v souvislosti s výstavbou v lokalitě Morčák ke schválení žádost 

o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci 14 rodinných domků + ZTV a 

komunikace, Spojil – lokalita Morčák (3. etapa) od společnosti Miroslav Jonáš Investment s.r.o. 

zast. Milanem Zavadilem – výkonným ředitelem. Předložená žádost a dokumentace je v souladu 

s územním plánem obce Spojil vč. jeho změn a doplňků, dále respektuje zastavovací studii pro 

lokalitu Morčák která je nedílnou součástí územního plánu a rovněž projektová dokumentace 

splňuje požadavky regulativů přijatých usnesením č. 2/I/2004 ze dne 11. 2. 2004. Starosta obce 

navrhuje zastupitelstvu obce, aby podmínilo tuto etapu výstavby v lokalitě Morčák  rekonstrukcí 

a navýšením kapacity čerpacích stanic oddílné splaškové kanalizace, včetně technologické části 

čerpadel, kdy tuto investici provede žadatel na vlastní náklady. Dále doporučuje přijmout 

usnesení, kterým se omezí vjezd a přístup na předmět stavby, a to tím, že nelze pro přístup a 

příjezd na staveniště používat nově vybudovanou místní komunikaci v ulici Okružní a Na 

Morčáku.  Zastupitelstvo obce se usneslo odstoupit od realizace výstavby chodníků v celé lokalitě 

Morčák(zpevněných ploch)  a plochu  určenou pro výstavbu chodníků  řešit sadovými úpravami.  

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 

 

5)       Schválení rozpočtu obce Spojil pro rok 2007 – předkladatel předsedkyně finančního 

výboru. 
Předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh 

rozpočtu obce Spojil na rok 2007, který byl v podobě usnesení finančního výboru zveřejněn na 

úřední desce Obecního úřadu ve Spojile a způsobem v místě obvyklým po zákonem stanovenou 

dobu. Po úplném seznámení se s materiálem starosta otevřel k předloženému bodu diskusi a 

následně dal o rozpočtu na rok 2007 hlasovat. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu. 

        Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 

 

6)   Schválení Obecně závazné vyhlášky č.4/2006 ? obce Spojil o místním poplatku za 

provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu – předkladatel předseda výboru pro bezpečnost a životní prostředí 



Předseda výboru pro bezpečnost a životní prostředí přednesl zastupitelstvu obce Spojil 

návrh na usnesení, a to ve věci Obecně závazné vyhlášky č.4/2006 ? obce Spojil o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu. Po úplném seznámení se s návrhem OZV otevřel starosta 

k předloženému tématu diskusi a následně dal o návrhu hlasovat.  

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 

 

7)         Různé 
   Do různého se přihlásil starosta obce se žádostí o přijetí usnesení , které se týká účasti 

obce Spojil v Místní akční skupině Region Kunětické Hory, které se obec účastní 

prostřednictvím Svazku obcí Loučná. Tato místní akční skupina je tvořena dvěma svazky obcí, 

a to Svazek obcí pod Kunětickou Horou a Svazek obcí Loučná. K předloženému návrhu 

starosta otevřel diskusi a následně dal o návrhu hlasovat. 

        Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 

  

 

10)    Schválení usnesení a závěr  
        Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení závěrečné usnesení z jednání 

zastupitelstva a dal o něm hlasovat.  

 

Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat  
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.30 hodin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 

 

                           

                                …………………………………. 

                          

                   


