
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 18. června 2010 

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

Neomluven:  

Omluven:  Hladík 

Ověřovatelé zápisu: Melounová, Rozsypal  

Hosté :  Lacušová, Ing. Meloun 

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 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 jednání byl přijat 
 
2)  Projednání Návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností   
Telefónica O2 Czech Republic a.s.  – předkladatel starosta obce.   
 
       Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s návrhem smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. Zřízení věcného břemene má 
souvislost s výstavbou liniové stavby- kabelů uložených na pozemcích v majetku obce Spojil 
v lokalitě ulice V Loukách. Starosta obce doporučil zastupitelstvu obce smlouvu schválit.        
       Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně dal o návrhu hlasovat. 
 
Hlasování: všichni přítomní  pro, návrh byl přijat 
 
3)  Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
VČP Net s.r.o. Hradec Králové – předkladatel starosta obce. 
 
      Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s návrhem smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností VČP Net s.r.o. Hradec Králové. Zřízení věcného břemene má 
souvislost s výstavbou liniové stavby – plynárenské zařízení na pozemcích v majetku obce 
Spojil v centru obce. Starosta obce doporučil zastupitelstvu obce smlouvu schválit.  
      Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně dal o návrhu hlasovat.       
 
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
 



4)  Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce za období 
leden až květen 2010 – předkladatel starosta obce.   
 
a) V souladu s usnesením č.1/2010/III  zastupitelstva obce Spojil ze dne 5.3. 2010  
seznámil starosta obce zastupitelstvo obce Spojil s informací o přijatých rozpočtových 
opatřeních v kompetenci starosty obce za období březen až květen 2010. Konstatoval, že 
v uplynulém období bylo přijato jedno rozpočtové opatření v kompetenci starosty obce, a to 
pod číslem 2/2010 ze dne 31. května 2010 ve výši 134.710,- Kč jak na straně příjmů, tak na 
straně výdajů, tím zůstává rozpočet obce Spojil i nadále vyrovnaný. Tento materiál tvoří 
nedílnou součást zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce Spojil.  
       Následně otevřel k předložené informaci diskuzi a doporučil zastupitelstvu obce vzít 
hlasováním předloženou informaci na vědomí.  
 
Hlasování: všichni přítomní pro, informace byla vzata na vědomí 
 

b)        V souladu s účetní reformou územně samosprávných celků platné od 1.1. 2010 předložily  
místostarostka obce a předsedkyně finančního výboru  zastupitelstvu obce Spojil návrh 
rozpočtového opatření č.3/2010 ve výši 266.600,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů, tím zůstává rozpočet obce Spojil i nadále vyrovnaný. Tento materiál tvoří nedílnou 
součást zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce Spojil.  
      Starosta obce otevřel k předloženému materiálu diskuzi a následně dal o něm hlasovat.  
 
Hlasování: všichni přítomní pro,materiál byl přijat 
   

  
         5) Zplnomocnění zástupce obce Spojil pro jednání valných hromad společnosti             

Vak Pardubice a.s. pro volební období 2006 až 2010 – předkladatel místostarostka obce.  
           

      Místostarostka obce předložila členům zastupitelstva obce Spojil návrh, aby zplnomocnilo 
starostu obce Spojil Jana Křivku zastupováním obce Spojil, která je akcionářem akciové 
společnosti Vak Pardubice a.s., na jednání valných hromad společnosti Vak Pardubice a.s. do 
konce volebního období 2006 až 2010.  
      Následně místostarostka obce otevřela k předloženému návrhu diskuzi a dala o něm 
hlasovat. 
 

          Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 

         6) Informace o průběhu uzavírání darovacích smluv vázaných na finanční pomoc obci 
Ústí u Hranic, Olomoucký kraj ke zmírnění následků povodní –  zpravodaj místostarostka 
obce.  

 
a)  Místostarostka obce informovala členy zastupitelstva obce Spojil, že ve dnech 28. až 

30. května 2010 bylo uzavřeno 56 darovacích  smluv mezi občany obce Spojil  a obcí Spojil 
na finanční dary v celkové výši 53.400,- korun českých, účelově vázaných na pomoc obci 
Ústí u Hranic, Olomoucký kraj ke zmírnění následků povodní  v květnu 2010.  Starosta obce 
doporučil, aby zastupitelstvo obce Spojil vzalo tuto informaci hlasováním na vědomí.  

 
          Hlasování: všichni přítomní pro, informace byla vzata na vědomí 
               
 



     b) Starosta obce doplnil tuto informaci  o výsledek pracovní cesty zástupců obce Spojil do   
obce Ústí u Hranic, Olomoucký kraj. Konstatoval, že finanční dar občanů obce Spojil                                                                                     
ve výši 53.400,- Kč byl protokolárně předán do rukou starosty obce Ústí u Hranic panu      
Vykopalovi. Předávací protokol je zveřejněn na úřední desce a ve vývěsní skříňce. 
          Dále konstatoval, že byly splněny veškeré závazky a povinnosti uložené smluvním                  
vztahem ze smluv uzavřených mezi dárci a obcí Spojil. V souvislosti s tímto byl proveden   
vnitřní audit, který byl zaměřen na kontrolu uzavřených darovacích smluv a na následné 
využití finančního daru. Vnitřní audit byl proveden předsedy finančního a kontrolního 
výboru.  Starosta obce doporučuje zastupitelstvu obce přijmout z výše uvedených důvodů 
předloženou informaci na vědomí bez výhrad . 
 
Hlasování: všichni přítomní pro, informace byla vzata na vědomí bez výhrad 
 
 
         c)  Starosta obce doporučil zastupitelstvu obce vyjádřit poděkování občanům obce 
Spojil  v následujícím znění: 
       „Zastupitelstvo obce Spojil vyslovuje upřímné poděkování všem občanům obce Spojil,   
      kteří  svými  finančními  dary  projevili svou sounáležitost a  solidaritu s občany obce 
      Ústí u Hranic, která byla zasažena květnovou povodní.“  
 
        Hlasování: všichni přítomní pro, text poděkování občanům byl přijat 
 
 
7)   Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Spojil na volební období 2010 -2014 
předkladatel – starosta obce.  
 
       V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění předložil starosta obce  
zastupitelstvu obce Spojil návrh, aby zastupitelstvo obce Spojil bylo ve volebním období 
2010 až 2014 v počtu devíti členů.  
       K předloženému návrhu otevřel diskuzi a následně dal o něm hlasovat.  
 
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
 
 
8)  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, informace byla vzata na vědomí 
 
 

9)Různé 
                V bodě různé starosta a místostarostka obce informovali zastupitelstvo obce Spojil o   

připravovaných změnách v oblasti odpadového hospodářství, přípravě informačních tabulí-
fotogalerie v centru obce. Dále informovali o probíhajících reklamacích na osvětlení a lavičky 
v centru obce. Zastupitelstvo obce bylo informováno o současném stavu rekonstrukce 
komunikace v ulici Na Okrajích a řešení poškozené nemovitosti čp.41 ve vlastnictví pana 
Vladimíra Musila. 

      



                    
 
        10) Schválení usnesení a závěr.  
 
        Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato 
         
Jednání bylo ukončeno ve   19:45  hod.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           

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


