
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 3. října 2008 
 

Přítomni:  Křivka, Telecká,  Melounová,  Rozsypal, Kostelecký,  Čápová         

Neomluven:  Hladík 

Omluven: Fukátko 

Ověřovatelé zápisu: Kment, Kostelecký 

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)  Přijetí Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.2/2008 „K zabezpečení veřejného 
pořádku v oblasti veřejné zeleně.“ – předkladatel  starosta obce. 
      Starosta obce konstatoval, že projednávaný materiál byl předložen písemně předem a proto 
otevřel k projednávanému bodu diskuzi. 
a) Paní Čápová požaduje dopracovat OZV čl. 1. bod 1., a to následovně: veřejnou zelení pro 

účely této vyhlášky se rozumí i „plochy osázeny okrasnou vegetací“.  
b) Na základě podnětu paní Melounové, pana Fukátka a  Rozsypala doplnit  článek 2. bod 5. 
       Hlasování: všichni přítomní pro, OZV byla přijata 

 
 
3)    Přijetí návrhu zadání Územního plánu obce Spojil – předkladatel předseda stavebního 
a územně plánovacího výboru a starosta obce. 

     Starosta obce konstatoval, že předložený materiál obdrželi členové zastupitelstva obce 
písemně s dostatečným předstihem, proto otevřel k projednávanému bodu diskuzi. Starosta 
obce navrhl předložený materiál „Návrh zadání Územního plánu“ přijmout. Dále dal o tomto 
návrhu hlasovat.  
     Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  
 
 
 



 
4)  Různé. 
K bodu 4. nebyly předloženy žádné návrhy. 
 
 
5)  Schválení usnesení a závěr.  
     Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           
                                ………………………………….                          


