
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 18. září  2009 

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

Neomluven:  Hladík 

Omluven:  Čápová na dobu nezbytně nutnou 

Ověřovatelé zápisu: Fukátko, Rozsypal 

Hosté :  Vlasta Kmentová 

Jednání zahájeno v 17,34  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 na úřední desce obecního úřadu ve Spojile, požádal o jeho případné 
doplnění ze strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných 
program jednání nedoplnil, předložil jej v původním znění ke schválení. 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)   Projednání a schválení „Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení        
pracoviště Czech Point“ – předkladatel starosta obce.                 
      Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil k projednání novelizované „Podmínky 
rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení pracoviště Czech Point“ ze dne 29.7. 2009.  
Projednání a schválení tohoto dokumentu v zastupitelstvu obce je jednou z podmínek , které 
musí obec prokazovat při závěrečném hodnocení realizace projektu. Starosta obce otevřel 
k tomuto bodu diskuzi a následně dal o něm hlasovat.  

    Hlasování: všichni přítomní pro, podmínky byly přijaty 

3) Schválení dodavatele na zřízení pracoviště Czech POINT – předkladatelka 
místostarostka obce(členka hodnotící komise).   
      Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce Spojil zprávu o výsledcích jednání 
hodnotící komise pro výběr dodavatele na zřízení pracoviště Czech POINT. Na základě 
doporučení hodnotící komise předložila zastupitelstvu obce Spojil návrh, aby dodavatelem na 
zřízení pracoviště Czech POINT v obci Spojil byla firma: Jan Koša, počítačové a internetové 
služby, K Blahobytu 1700, 530 02 Pardubice, IČ:45125465.  
       V 17.50 hod. se dostavila paní Čápová.  
       Starosta obce konstatoval, že zpráva hodnotící komise bude nedílnou součástí zápisu 
z dnešního jednání zastupitelstva obce a otevřel k jejímu obsahu a předloženému návrhu 
diskuzi. Následně dal o předloženém návrhu hlasovat. 
       Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

4)  Projednání a schválení organizačních změn a opatření v rámci činnosti obecního 
úřadu – předkladatel starosta obce. 
       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na organizační změnu a opatření v rámci 
činnosti obecního úřadu. Navrhuje zastupitelstvu obce Spojil, aby funkce místostarosty byla 



kumulována s pracovním poměrem, který nebude souviset s přímým výkonem funkce, 
povinnosti a kompetencí místostarosty obce. Účinnost tohoto opatření bude platná od 1.10.2009  
Výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva ve funkci místostarosty je navržena s platností 
od 1.10. 2009  ve  výši 8.691,- Kč. 
       
 Starosta obce k předloženému návrhu otevřel diskuzi a následně dal o předloženém návrhu 
hlasovat. 
       Hlasování: 7 pro,  1 se zdržel, návrh byl přijat  
 
5)   Projednání a schválení záměru o opětovné podání žádosti o dotaci z prostředků EU na 
rekonstrukci místních komunikací – předkladatel starosta obce.  
 
      Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil záměr žádosti o poskytnutí dotace 
z prostředků EU na rekonstrukci místních komunikací, dle schválené projektové dokumentace a 
platného stavebního povolení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi a následně dal o něm 
hlasovat. 
      Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  
 
6) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodajové zástupci 
obecního úřadu. 
      Starosta obce konstatoval, že zpráva byla členům zastupitelstva obce předána písemně 
předem a bude nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. Požádal přítomné zástupce 
obecního úřadu o její případné doplnění. K předložené zprávě otevřel diskuzi. Následně 
předložil zastupitelstvu obce návrh, aby zpráva byla hlasováním vzata na vědomí. 

       Zpráva byla zastupitelstvem obce vzata na vědomí.   

7)  Různé.  

a)  Projednání a schválení změny Programu obnovy venkova obce Spojil – předkladatel 
starosta obce.  

     Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na doplnění  Programu obnovy venkova 
obce Spojil, a to o nákup zahradní - komunální techniky. K předloženému návrhu otevřel 
diskuzi a následně dal o něm hlasovat.  
 
     Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  
 
b) Projednání a schválení návrhu na pověření zástupců obce Spojil k projednání 
připomínek k Územnímu plánu obce Spojil – předkladatel starosta obce.  

      Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh, aby obec Spojil zastupovali ve věci 
projednání připomínek k Územnímu plánu obce Spojil Jan Křivka, starosta obce, Miluše 
Telecká, místostarostka obce a Ing. Boris Fukátko, předseda stavebního a územně plánovacího 
výboru obce Spojil. Starosta otevřel k předloženému návrhu diskuzi a následně dal o něm 
hlasovat.  
      Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  
 
8)   Schválení usnesení a závěr.  
      Jednání bylo ukončeno v 18.20 hodin.  

     
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 



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


