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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.2/2012 

ze dne 10. května 2012 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, , Ing. Boris Fukátko,  Ing. Jan Meloun, Petr Kment, 
Ján Černák, Ing. Tomáš Kučera, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor Kment 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Tomáš Kučera, Ján Černák 

Hosté :  L. Ministr, R.Ministrová, V. Kostelecký, M.Záleský, P.Kremlička, B.Kment st., 
A.Kmentová, V.Kmentová, J.Volšová, J.Adamec st.  

Jednání zahájeno v 19,08 

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, který byl zveřejněn na 
pozvánce v úřední desce Obecního úřadu ve Spojilu. Dále požádal o případné doplnění 
programu jednání ze strany členů zastupitelstva obce. Předseda kontrolního výboru pan 
MVDr. Rozsypal požádal, aby byl program jednání zastupitelstva obce Spojil doplněn o 
procedurální náležitost, která spočívá v doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil. 
Místostarostka obce paní Telecká požádala, aby byl program jednání zastupitelstva obce 
Spojil doplněn o  projednání rozpočtového opatření č.2/2012 v kompetenci zastupitelstva 
obce. Toto rozpočtové opatření vyplynulo včera z právě prováděné uzávěrky účetnictví za 
měsíc duben 2012. Vzhledem k předloženým návrhům doporučil starosta obce, aby bod 
doplnění jednacího řádu obce Spojil byl zařazen jako bod číslo dvě a bod Projednání 
rozpočtového opatření č.2/2012 zařazen jako bod číslo pět. Ostatní body jednání budou 
chronologicky posunuty. Následně předložil upravený návrh programu jednání zastupitelstva 
obce Spojil ke schválení . 
 PROGRAM : 

1. Zahájení – starosta obce.  
2. Projednání doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil – předkladatel předseda 

kontrolního výboru. 
3. Zpráva obecního úřadu o programovém a organizačním zajištění „Oslavy 20. výročí 

samostatnosti obce Spojil a 90. výročí založení SDH Spojil“ – zpravodaj starosta obce 
a  místostarostka obce. 

4. Zpráva Výboru pro občanské záležitosti obce Spojil o programovém a organizačním 
zajištění setkání rodáků dne 9.6.2012 – zpravodaj  předseda výboru pro občanské 
záležitosti. 

5. Projednání rozpočtového opatření č.2/2012 v kompetenci zastupitelstva obce – 
předkladatel místostarostka obce. 

6. Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období -  zpravodaj místostarostka obce. 
7. Různé. 
8. Závěr. 

 
Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 

     Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl řádně 
zveřejněn a nebyla proti němu vznesena žádná připomínka.   

     Dále předsedající konstatoval, že se do diskuze v souladu s jednacím řádem nikdo 
z přítomných hostů nepřihlásil. 
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Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje Ing. 
Tomáše Kučeru a Jána Černáka. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na ověřovatele 
zápisu. 
Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi – Ján Černák, Ing. Kučera, ověřovatelé zápisu byli 

schváleni.   

 
     Poté starosta obce přešel k druhému bodu programu. 
2) Projednání doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil – předkladatel 

předseda kontrolního výboru. 
     Předseda Kontrolního výboru obce Spojil seznámil členy zastupitelstva obce z důvody  
předložení návrhu na doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil. Doporučil, aby 
článek 14, odstavec 1 byl upraven v následujícím znění: Zápis je pořizován v souladu s § 

95. odst.1 zákona č.128/2000 Sb. O obcích a obecních zřízeních O průběhu zasedání 

zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a 

určení ověřovatelé. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 

schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá 

usnesení, případně informace zásadního charakteru a obecné důležitosti. Je vedena také 
evidence usnesení jednotlivých zasedání. Dále doporučil, aby článek 14, odstavec 3 byl 
upraven v následujícím znění: Pro potřeby ověření doslovných citací při jednání bude 

pořizován zvukový záznam, který bude uložen na obecním úřadě. 
     Starosta obce otevřel k předloženému bodu programu diskuzi a následně dal hlasovat o 
návrhu usnesení, 
 
Návrh na usnesení č.2/2012/I  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil  v článku 14, odst.1 v následujícím znění: 
Zápis je pořizován v souladu s § 95. odst.1 zákona č.128/2000 Sb. O obcích a obecních 
zřízeních. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta 
nebo místostarosta obce a určení ověřovatelé. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů 
zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování 
a přijatá usnesení, případně informace zásadního charakteru a obecné důležitosti. Je vedena 
také evidence usnesení jednotlivých zasedání. 
 
Hlasování: 7 pro, 1 proti – L.Kment, 1 se zdržel – P.Kment, Zastupitelstvo obce Spojil 
svým usnesením schválilo doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil  v článku 14, 
odst.1 v následujícím znění: Zápis je pořizován v souladu s § 95. odst.1 zákona č.128/2000 
Sb. O obcích a obecních zřízeních O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, 
který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede 
počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a 
výsledek hlasování a přijatá usnesení, případně informace zásadního charakteru a obecné 
důležitosti. Je vedena také evidence usnesení jednotlivých zasedání. 
                   
Návrh na usnesení č.2/2012/II Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil  v článku 14, odst.3 v následujícím znění: 
Pro potřeby ověření doslovných citací při jednání bude pořizován zvukový záznam, který 
bude uložen na obecním úřadě ve Spojile. 
  
Hlasování: všichni pro, Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo doplnění 
jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil  v článku 14, odst.3 v následujícím znění: Pro 
potřeby ověření doslovných citací při jednání bude pořizován zvukový záznam, který bude 
uložen na obecním úřadě ve Spojile. 
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3) Zpráva obecního úřadu o programovém a organizačním zajištění „Oslav 20. výročí 
samostatnosti obce Spojil a 90. výročí založení SDH Spojil“ – zpravodaj starosta obce a 

místostarostka obce. 

• Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s rámcovým programem oslav  
• úterý až sobota včetně – výstava kronik a fotografií z historie obce – víceúčelová 

místnost SA 
             sobota 9.6.2012  

• 11,00 – 13,00 hod. – koncert dechové hudby Pernštejnka  
• 13,00 – 13,45 hod. – průvod obcí, položení květin k lípě Svobody, upevnění stuhy na 

Lípu Života  
• 13,45 – 14,00 hod. - oficiální zahájení – sportovní areál 
• 14,00 – 15,00 hod. – blok oslav 90. výročí založení SDH – výstava historické 

techniky, souběžně bude probíhat setkání rodáků  
• 15:00 – 20:00 
•  Blok vystoupení ZUŠ Polabiny (školní band Jindřicha Pavlíka, taneční obor, komorní 

sbor) 
• : Bluegrassová kapela Appalucha,  
• Vystoupení folklorního souboru Lipka (lidové tance s živou hudbou) 
•  JK Band   
• Bubenická show skupiny Mlask 
• Od cca 20h James Band 

 
      Moderování – celý den (11-20h) zajištěna Majka Schillerová 

 
      Dále starosta konstatoval, že díky úsilí kronikářky obce paní Melounové je v současné 
době připravena k tisku Malá kronika obce Spojil II. V současné době se pracuje na přípravě 
výstavy fotografií a kronik. Je zabezpečeno technické zajištění akce. Starosta obce dále 
informoval členy zastupitelstva obce o setkání se zástupci firem, potencionálními sponzory 
oslav. V současné době je formou reklamy či sponzorského daru nasmlouvána finanční částka 
ve výši 39.000,-  Kč, další smlouvy jsou rozpracovány. Služby města Pardubic – Odpady a.s. 
zajistí v rámci dlouholeté spolupráce likvidaci odpadů z akce sponzorsky. Starosta obce poté 
otevřel diskuzi k projednávanému bodu programu a následně předložil návrh na usnesení, o 
němž dal hlasovat. 
Návrh na usnesení č.2/2012/III Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí Zprávu 

obecního úřadu o programovém a organizačním zajištění „Oslavy 20. výročí 

samostatnosti obce Spojil a 90. výročí založení SDH Spojil“ bez výhrad a tím považuje 

usnesení zastupitelstva obce Spojil č.1/2012/VII za průběžně plněné.  

 
Hlasování: 6 pro, 3 se zdrželi – J.Černák, L.Kment, P.Kment, Zpráva obecního úřadu o 
programovém a organizačním zajištění „Oslav 20. výročí samostatnosti obce Spojil a 90. 
výročí založení SDH Spojil“ byla vzata na vědomí  bez výhrad a tím považuje usnesení 
zastupitelstva obce Spojil č.1/2012/VII za průběžně plněné.  
 

4) Zpráva Výboru pro občanské záležitosti obce Spojil o programovém a organizačním 

zajištění setkání rodáků dne 9.6.2012 – zpravodaj  předseda výboru pro občanské 

záležitosti.  
     Předsedající požádal předsedu výboru pro občanské záležitosti pana Libora Kmenta o 
sdělení informace, jak probíhá příprava na setkání rodáků. L Kment sdělil zastupitelstvu obce, 
že programové a organizační zajištění oslav se bude probírat na schůzi výboru pro občanské 
záležitosti 13.5.2012. 
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     Na základě této informace starosta obce otevřel diskuzi a následně přerušil jednání 
zastupitelstva obce v 19.55 hodin. 
     Ve 20.00 hodin byla zahájena další část jednání pokračováním diskuze. V rámci diskuze 
k tomuto bodu vystoupil Ing. Jan Meloun, místostarotka obce, starosta obce, Ing. Tomáš 
Kučera a Ján Černák. Na základě diskuze byly postupně předloženy dva návrhy na usnesení, 
z nichž ani jeden nebyl schválen. Na základě této situace předložila místostarostka obce třetí 
návrh na usnesení ve znění:  
 
     Návrh na usnesení č.2/2012/IV Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením revokuje 

Usnesení č. 1/2012/VIII ze dne 27.3.2012, pověřuje Výbor pro občanské záležitosti obce 

Spojil organizačním a programovým zajištěním setkání rodáků dne 9.6.2012 a  pověřuje 

Obecní úřad Spojil pozváním rodáků na setkání s termínem do 13.5.2012. 
 
Hlasování: 8 pro, 1 proti – J.Černák, návrh byl přijat. Zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením revokuje Usnesení č. 1/2012/VIII ze dne 27.3.2012, pověřuje Výbor pro občanské 
záležitosti obce Spojil organizačním a programovým zajištěním setkání rodáků dne 9.6.2012 a 
pověřuje Obecní úřad Spojil pozváním rodáků na setkání s termínem do 13.5.2012. 
 

5) Projednání rozpočtového opatření č.2/2012 v kompetenci zastupitelstva obce – 

předkladatel místostarostka obce. 
     Místostarostka obce předložila členům zastupitelstva obce návrh na rozpočtové opatření 
č.2/2012 v kompetenci zastupitelstva obce ve výši 17.500,-Kč jak na straně příjmů, tak na 
straně výdajů. Rozpočtové opatření bude nedílnou součástí zápisu. Starosta obce otevřel 
k předloženému návrhu diskuzi a následně dal o něm hlasovat. 
 
Návrh na usnesení č.2/2012/V Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 2/2012 v kompetenci zastupitelstva obce ve výši 17 500,-Kč na 

straně příjmů i na straně výdajů.  

Hlasování:   7  pro, 1 proti - P.Kment, 1 se zdržel – J.Černák, Rozpočtové opatření 

č.2/2012 ve výši 17 500,-Kč na straně příjmů i na straně výdajů bylo schváleno.                   

 

6) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka 

obce    
     Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce se Zprávou o činnosti obecního 
úřadu za uplynulé období, která bude tvořit nedílnou součást zápisu. Starosta obce následně 
otevřel k předložené informaci diskuzi.  
 
Návrh na usnesení č.2/2012/VI Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 

     

Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi- J. Černák, P. Kment,  Zpráva o činnosti obecního úřadu 

za uplynulé období byla vzata na vědomí bez výhrad.  
 
 

7) Různé 

 
     Do diskuze se přihlásil Ing. Kučera s dotazem, jak pokročila kontrola osvětlení. Předseda 
kontrolního výboru odpověděl, že kontrolní výbor, kde proběhne kontrola osvětlení, je svolán 
na příští středu.   
     Dále se do diskuze přihlásil pan Libor Kment, který upozornil na nesrovnalosti v zápisu 
z jednání zastupitelstva obce dne 21.12.2011 ohledně  poskytování podkladů pro sestavování 
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rozpočtu obce Spojil ze strany výborů obce Spojil. Na základě informací v tomto zápisu byla 
kritizována jeho práce jako předsedy výboru, proti čemuž se ohradil. V této souvislosti 
starosta upozornil, že připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva obce se podávají 
nejpozději na následujícím jednání.  
     Na základě diskuze k této problematice doporučila místostarostka obce prověřit celou 
záležitost a dát definitivní stanovisko na příštím jednání zastupitelstva obce. 
     V rámci bodu různé vznesla paní Vlasta Kmentová dotaz, z jakého důvodu bylo 
požadováno vstupné ve výši 120,-Kč na Čarodějnický slet od místního chlapce. Vzhledem 
k tomu, že z přítomných členů zastupitelstva nebyl blíže obeznámen s touto skutečností, bylo 
konstatováno, že celá záležitost bude prověřena a na příštím jednání zastupitelstva bude 
předložena informace.  
 

 

8) Závěr   

 
Jednání bylo ukončeno ve  21.04 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 
 
 
 


