
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 5. března 2010 

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

Neomluven:  

Omluven:  Hladík 

Ověřovatelé zápisu: Melounová, Telecká  

Hosté :   

Jednání zahájeno ve 18,10  hod. 

 

1)      Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

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

         Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce, který 
byl zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a 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 diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

         Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
Hlasování: všichni přítomní pro, program byl přijat. 

 

2)    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil (audit) za rok 2009  – 

předkladatel starosta obce.   

  
Zastupitelstvo obce Spojil bylo seznámeno se závěrečným účtem obce a dále se 

zprávou o výsledku hospodaření (audit) za rok 2009, která byla zveřejněna na úřední desce od 
20.1.2010 do 10.2.2010 a zároveň byla zveřejněna v elektronické podobě na úřední desce 
webových stránek obce Spojil.  Tím byla naplněna právní forma uložená zákonem.  

Starosta obce otevřel k předmětu jednání diskuzi a následně dal hlasovat o 
předloženém materiálu. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým  usnesením uzavírá celoroční hospodaření roku 2009 
v souhlasu bez výhrad. Zastupitelstvo obce Spojil nepřijalo opatření k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků vzhledem ke skutečnosti, že nebylo kontrolou hospodaření zjištěno 
žádných vad a nedostatků. Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil 
(audit) za rok 2009“ tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. 
Hlasování: všichni přítomní  pro, zpráva byla přijata. 

 

3)        Zpráva o výsledku hospodaření a inventarizaci majetku za rok 2009 – zpravodaj 

místostarostka obce a předsedkyně finančního výboru. 

 
Místostarostka obce a předsedkyně finančního výboru předložily materiály „Zprávu o 

výsledku hospodaření obce Spojil za rok 2009“ a „Zprávu o inventarizaci majetku obce Spojil 



za rok 2009". Místostarostka obce konstatovala, že předložené materiály dostali členové 
zastupitelstva obce  písemně předem. „Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2009“ a 
„Zpráva o inventarizaci majetku obce Spojil za rok 2009“ budou tvořit nedílnou součást 
tohoto zápisu.   

Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi a následně dal hlasovat.  
Hlasování: všichni přítomní pro, zpráva byla přijata 

 

4)     Projednání kompetencí a systémových změn v souvislosti s reformou účetnictví obcí 

od 1.1. 2010 – překladatelka místostarostka obce.   
          
        Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce materiál „Návrh kompetencí starosty 
obce Spojil“ k provádění rozpočtových opatření a stanovení pokladních limitů. Konstatovala, 
že materiál obdrželi členové zastupitelstva obce písemně předem. Materiál je nedílnou 
součástí tohoto zápisu. Dále informovala členy zastupitelstva obce, že od 1. ledna 2010 
vykonává  funkci účetní obce paní Helena Lacušová. Od 1. března 2010 vykonává funkci 
pokladní paní Dana Štěpánková.  
       Starosta obce otevřel k předloženému materiálu a předložené informaci diskuzi a 
následně dal hlasovat.  

         Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat. 

          

5)     Projednání žádosti Hospice Chrudim podané JUDr. Bartoškovou o finanční dar –    

předkladatel starosta obce.   
           
       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost JUDr. Bartoškové, jakožto zástupce 
Hospice Chrudim, o finanční dar. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice citlivou záležitost a 
žádost byla podána zástupcem  samostatného právního subjektu a nikoliv jeho zřizovatelem 
Pardubickým krajem, předkládá starosta obce zastupitelstvu obce Spojil návrh, aby z rozpočtu 
obce Spojil byl  Hospicu Chrudim poskytnut finanční dar ve výši až 10.000,-Kč, který bude 
v případě souhlasu a v závislosti na vývoji rozpočtu obce v průběhu roku 2010 postupně 
poskytován a zahrnut do rozpočtového opatření.  
       Starosta následně k předloženému bodu otevřel diskuzi a dal hlasovat o předloženém  
návrhu. 

          Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat. 

6)         Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkladatel místostarostka obce.  
 
           Místostarostka obce Spojil předložila členům zastupitelstva obce „Zprávu o činnosti 
obecního úřadu“. Konstatovala, že předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce 
písemně a předem. Materiál je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
          Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně požádal členy 
zastupitelstva, aby „Zpráva o činnosti obecního úřadu“ byla vzata na vědomí. 
 Hlasování: všichni přítomní pro, zpráva byla přijata. 
 

       7)       Různé.  
         

             Rozpočtové opatření č. 01/2010 – předkladatel místostarostka obce a předsedkyně                  
         finančního výboru.   

               
          a) Místostarostka obce a předsedkyně finančního výboru předložily zastupitelstvu obce  

„Rozpočtové opatření č.01/2010“. Materiál byl předložen písemně a předem, a to ve formě, která 
odpovídá platným směrnicím o účetnictví. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu, 



a to od 9. 2. 2010 do 5. 3. 2010. Tím byla naplněna právní forma uložená zákonem. Tento 
materiál je nedílnou součástí zápisu.    

               Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně dal o předloženém 
návrhu hlasovat. 

     Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat.  

 
   b)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce  nabídku firmy Finance Zlín na odkoupení  322  
ks akcií České spořitelny v celkové hodnotě 161.000,-Kč.  
         Starosta obce k předloženému bodu otevřel diskusi a součastně předložil návrh, aby obec 
Spojil nabídku neakceptovala a nadále si ponechala akcie ve svém majetku.  

     Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat.           

 

 

      8) Schválení usnesení a závěr. 

        Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato. 
         
Jednání bylo ukončeno ve  19.25   hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           

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


