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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.6/2012 

ze dne 20. listopadu 2012 

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

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: Ján Černák, Ing. Tomáš Kučera 

Hosté : Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Božena Melounová, MVDr.Vladimíra 
Rozsypalová, Vlasta Kmentová, Bohuslav Kment st., Alena Kmentová, Jan Volše, Jakub 
Jandl, Ing.Jaroslav Jandl,  Miloš Záleský, Ivana Roztočilová, Ing. Pavel Roztočil, RNDr. 
Tomáš Navrátil, Jan Adamec st., MBA Milan Zavadil, Jan Štěpánek  čp.51,  Miroslav Mareš, 
Karel Ševeček, Irena Ševečková, Zdeněk Charouz, Jiří Krupka, Ing. Ivan Vrabec, Vladimír 
Kostelecký, Lenka Lacušová, Mgr Prchal 

Jednání zahájeno v 18.04 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 
Konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášeníschopné. 

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. Místostarostka obce paní Miluše Telecká požádala 
o doplnění programu ve věci projednání rozpočtového opatření č.7/2012 v kompetenci 
starosty obce. Tento bod bude zařazen jako druhý v pořadí, při čemž následné body budou 
chronologicky posunuty.  Dále navrhuje, aby bod č. 5 byl z programu vypuštěn z důvodu  
trvání platnosti stávající vyhlášky č. 1/2008. Ostatní body budou chronologicky posunuty. 

Starosta obce seznámil přítomné s písemnou žádostí pana Libora Kmenta o posunutí bodu č. 2 
– návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2013 na pozdější dobu a to z důvodu jeho dočasné 
nepřítomnosti. Na základě této skutečnosti  navrhl pan Ján Černák projednat tento bod  jako 7. 
v pořadí a  bod č. 7 projednat jako 3. v pořadí upraveného programu.  

 Starosta obce předložil  program včetně doplňků ke schválení. 

 
PROGRAM :  

 

1. Zahájení – starosta obce. 

2. Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 7/2012 v kompetenci starosty obce. 

předkladatelka místostarostka obce.  

3. Doplnění Programu obnovy venkova obce Spojil – rozšíření dispozic sportovně 

relaxačního území – předkladatel starosta obce. 

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů – předkladatel místostarostka obce. 

      5.   Návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o stanovení systému shromažďování, 

sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a     

nakládání se stavebním odpadem na území obce Spojil – předkladatel 
místostarostka obce. 

      6.  Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období. – zpravodajové předsedové výborů. 



2 
 

7. Návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2013 – předkladatelka místostarostka obce, 

předseda finančního výboru. 

8. Zpráva o veřejném osvětlení stezky ze Spojila na Dubinu – předkladatel Ján 

Černák, člen zastupitelstva. 

9. Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období -  zpravodaj místostarosta 

obce. 

10. Různé. 

11. 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. 

     Starosta obce konstatoval, že z přítomných hostů se do diskuze nikdo nepřihlásil. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje pana 
Jána Černáka a Ing. Tomáše Kučeru. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na ověřovatele 
zápisu. 
 

Hlasování:  všichni přítomní pro, ověřovatelé zápisu byli schváleni.   

 

2) Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 7/2012 v kompetenci starosty obce – 

předkladatelka místostarostka obce. 
 
  Místostarostka obce informovala zastupitelstvo obce o přijatém rozpočtovém opatření 
č.7/2012 v kompetenci starosty obce. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 23.000,- Kč jak 
na straně příjmů, tak na straně výdajů. Předmětné rozpočtové opatření má význam 
mandatorního výdaje, protože je přímo vázán na dotaci k zajištění voleb do krajských 
zastupitelstev. Toto rozpočtové opatření tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva 
obce. Následně předsedající otevřel k projednávanému bodu diskuzi a poté předložil návrh na 
usnesení. 
 
Návrh na usnesení č. 6/2012/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.7/2012 v kompetenci starosty obce 

Spojil, a to ve výši 23.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
 
Hlasování:  8 pro,  návrh byl přijat.   

 

  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením vzalo na vědomí informaci o přijatém 

rozpočtovém opatření č.7/2012 v kompetenci starosty obce Spojil a to ve výši 23.000,- 

Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 

 

3)  Doplnění Programu obnovy venkova obce Spojil – rozšíření dispozic sportovně 

relaxačního území – předkladatel starosta obce. 

 
        V souvislosti s přípravou rozvoje území p.p. č. 157/50 v k.ú. Spojil, které přímo sousedí 
s naším sportovním areálem a je určeno Územním plánem v rámci funkčního využití ploch 
pro sport a rekreaci a v návaznosti na přípravu studie využitelnosti tohoto území předložil 
starosta obce následující návrh na usnesení, ke kterému následně otevřel diskuzi. Toto 
usnesení má přímou vazbu na oprávněnost žádosti o dotaci z POV. V případě, že by Program 
obnovy venkova obce Spojil nezahrnoval tento doplněk, nebyla by obec oprávněnou osobou 
k čerpání předmětných dotací z předešle citovaného programu. Starosta obce otevřel 
k projednávanému bodu diskuzi.  
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V 18.26 se dostavil pan Libor Kment. 
Do diskuze se s dotazem přihlásil pan Ján Černák, paní Diana Houdová,  pan Milan Zavadil, 
MVDr Svatopluk Rozsypal a paní Miluše Telecká. Dotazy se týkaly upřesnění dispozic 
předmětného území. 
 
Návrh na usnesení č.6/2012/II:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

doplnění Programu obnovy venkova obce Spojil o rozšíření dispozic sportovně 

rekreačního a relaxačního území na p.p. č. 157/50 v k.ú. Spojil spočívající ve zpracování 

studie využitelnosti tohoto území. 
 

Hlasování: 6 pro, 3 proti – Ján Černák, Libor Kment, Petr Kment, návrh byl přijat. 
 
4) Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů – předkladatel místostarostka obce. 

 
      Starosta obce přistoupil k projednání dalšího bodu jednání zastupitelstva, kterým je přijetí 
OZV č. 1/2012. Návrh této vyhlášky byl v dostatečném předstihu doručen všem členům 
zastupitelstva obce jako pracovní materiál. Tímto požádal předkladatele návrhu 
místostarostku obce Spojil paní Teleckou, aby se ujala slova a předložila zprávu a následný 
návrh na usnesení. Ve svém vystoupení místostarostka obce zdůraznila nejdůležitější 
ustanovení navrhované vyhlášky. Zastupitelstvu obce předložila návrh, aby poplatek za 
likvidaci TKO pro rok 2013 zůstal ve stejné výši jako dosud, tj. 500,-Kč/poplatníka. Dále 
zdůraznila, že okruh úlev  od poplatku zůstává stejný, jako ve vyhlášce č. 1/2011. 
 Poté starosta obce otevřel diskuzi k projednávanému bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 Starosta obce dal hlasovat o návrhu na usnesení. 

 

Návrh na usnesení č. 6/2012/III: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů bez výhrad. 

 

Hlasování:   všichni přítomní pro,  návrh byl přijat. 

         

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bez výhrad. 

 

5) Návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2012, o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a     nakládání 

se stavebním odpadem na území obce Spojil – předkladatel místostarostka obce. 

 
      Starosta obce přistoupil k projednání dalšího bodu jednání zastupitelstva, kterým je přijetí 
OZV č. 2/2012. Návrh této vyhlášky byl v dostatečném předstihu doručen všem členům 
zastupitelstva obce jako pracovní materiál. Tímto požádal předkladatele návrhu 
místostarostku obce Spojil paní Teleckou, aby se ujala slova a předložila zprávu a následný 
návrh na usnesení. Poté starosta obce otevřel diskuzi k projednávanému bodu. Do diskuze se 
k projednávanému bodu nikdo nepřihlásil. 
 Starosta obce dal hlasovat o návrhu na usnesení. 

 

Návrh na usnesení č. 6/2012/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
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přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Spojil bez výhrad. 

 

Hlasování:   všichni přítomní pro, návrh byl přijat.                                         

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Spojil bez výhrad. 

 
6) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období. – zpravodajové předsedové výborů. 
 
           Dalším projednávaným bodem je zpráva o činnosti jednotlivých výborů za uplynulé 
období.  

Starosta obce vyzval nejprve předsedu finančního výboru, aby přednesl svou zprávu a 
následně otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil pan Milan Zavadil a pan Petr Kment ohledně 
výsledku uskutečněného dílčího přezkumu hospodaření obce a počtu jednání finančního 
výboru. 

Starosta obce přednesl návrh na usnesení a následně dal o něm hlasovat. 
 

Návrh na usnesení č.6/2012/V/a Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru za uplynulé období bez výhrad. 

     

Hlasování:   všichni přítomní pro. 

                                                         

Zpráva o činnosti finančního výboru za uplynulé období byla vzata na vědomí bez 

výhrad.  
 

Následně vyzval předsedu kontrolního výboru k přednesení své zprávy a poté otevřel 
k projednávané zprávě diskuzi. Do diskuze se přihlásil pan Ján Černák s dotazem jaký je 
jejich názor na zprávu Ing. Tomáše Maixnera, kterou kontrolní výbor obdržel. Předseda 
kontrolního výboru přečetl vyjádření kontrolního výboru k výše uvedené zprávě. Na další 
dotazy pana Jána Černáka, které se týkaly osvětlení cesty na Dubinu, předsedající panu 
Černákovi sdělil, že tato problematika se bude projednávat dle předloženého a schváleného 
programu jednání v bodě 8, předkladatelem tohoto bodu je pan Ján Černák. V tomto bodě 
bude dostatečný prostor pro dotazy a odpovědi na toto téma.    

Starosta obce přednesl návrh na usnesení a následně dal o něm hlasovat. 
 

Návrh na usnesení č.6/2012/V/b Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období bez výhrad. 

     

Hlasování:   7 pro,  1  proti – Ján Černák,  1 se zdržel - Petr Kment. 

                                                         

Zpráva o činnosti  kontrolního výboru za uplynulé období byla vzata na vědomí 

bez výhrad.  
 
Poté starosta obce vyzval předsedu výboru pro občanské záležitosti, aby přednesl svou 

zprávu o činnosti za uplynulé období a následně otevřel  diskuzi. 
 
Starosta obce přednesl návrh na usnesení a následně dal o něm hlasovat. 
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Návrh na usnesení č.6/2012/V/c Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí Zprávu o činnosti výboru pro občanské záležitosti za uplynulé období bez 

výhrad. 

     

Hlasování:    8 pro,  1se zdržel – Libor Kment.                                                         

 

Zpráva o činnosti  výboru pro občanské záležitosti za uplynulé období byla vzata 

na vědomí bez výhrad 
 
Na závěr starosta obce vyzval předsedu stavebního a územně plánovacího výboru, aby 

přednesl svou zprávu a dále otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil pan Ján Černák, Tomáš 
Kučera a pan Milan Zavadil. Dotazy se týkaly povolování nových staveb a platnosti 
regulativů výstavby stanovených v minulých letech.  

 
Návrh na usnesení č.6/2012/V/d Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí Zprávu o činnosti  stavebního a územně plánovacího výboru  za uplynulé období 

bez výhrad. 

     

Hlasování:    7 pro,  1 proti -  Ján Černák,  1 se  zdržel Petr Kment. 

                                                         

Zpráva o činnosti stavebního a územně plánovacího výboru za uplynulé období 

byla vzata na vědomí bez výhrad. 
 
 

 7) Návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2013 – předkladatel místostarostka obce, 

předseda finančního výboru. 
 
     Starosta obce požádal místostarostku obce a předsedu finančního výboru obce Spojil, aby 
přednesli návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2013. Tento návrh byl přijat Usnesením 
finančního výboru č. 3/2012/III ze dne 23.10.2012 a následně zveřejněn na úřední desce a 
způsobem v místě obvyklým po zákonem stanovenou dobu. Předsedající konstatuje, že tímto 
byly splněny veškeré požadavky, které jsou zakotveny v zákonu o obcích. Tyto materiály byly 
rovněž rozeslány v elektronické podobě jako pracovní materiál všem členům zastupitelstva 
obce Spojil. Následně předal slovo předkladatelům návrhu. Paní místostarostka a předseda 
finančního výboru přednesli návrh rozpočtu. 
Starosta obce požádal zastupitele, aby zásadní přípomínky a případné návrhy na změny v 
rozpočtu  formulovali ve formě návrhu na změnu usnesení, o kterém  bude možno hlasovat.  
      Starosta obce otevřel k předloženému návrhu diskuzi. Do diskuze se přihlásil  Ján Černák 
se žádostí, aby byl rozpočet projednán dle položek. Následně s odpověďmi vystoupili  starosta 
obce, Miluše Telecká, Tomáš Kučera a  Jan Meloun.  
      Vzhledem k tomu, že  v rámci diskuze nikdo ze zastupitelů nepřednesl žádný protinávrh 
na změnu navrhovaného rozpočtu, dal  předsedající o návrhu hlasovat.  
 
Návrh na usnesení č. 6/2012/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

rozpočet obce Spojil na rok 2013 jako schodkový a to ve výši: příjmy 3.235.000,- Kč, 

financování ve výši 400.000,- Kč, výdaje ve výši 3.635.000,- Kč. 

 

Hlasování:   6 pro,  3 proti -  Ján Černák, Libor Kment, Petr Kment.                                          

 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo rozpočet obce Spojil na rok 2013. 
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8) Zpráva o veřejném osvětlení stezky ze Spojila na Dubinu – předkladatel Ján 

Černák, člen zastupitelstva. 
 

        Starosta obce dal slovo panu Jánu Černákovi, aby přednesl svou zprávu.  Pan Ján Černák 
sdělil zastupitelstvu obce, že dvoustránkovou zprávu, kterou má s sebou, z důvodu 
dosavadního průběhu jednání,  nepřečte a že tento bod ruší a že podá rovnou trestní oznámení.  
K tomuto problému následně proběhla diskuze, v rámci které vystoupil i přítomný zástupce 
dodavatele osvětlení Mgr. Prchal. 
 

 
9) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období -  zpravodaj místostarosta 

obce. 
 

        Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce se Zprávou o činnosti obecního 
úřadu za uplynulé období. Předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce písemně 
předem.. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Starosta 
obce následně otevřel k předložené informaci diskuzi. 
Do diskuze se přihlásil pan Tomáš Navrátil s dotazem ohledně přidání odpadkových košů do 
prostoru „Morčáku“. 
 

Návrh na usnesení č.6/2012/VII:  Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí Zprávu o 

činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 

     

Hlasování:  všichni přítomní pro,  zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad.  
 

10) Různé. 

 
        Nikdo ze zastupitelů se v bodě různé nepřihlásil s žádným příspěvkem.  
       Z řad občanů se přihlásil pan Jan Štěpánek, Ján Černák, Milan Zavadil, Karel Ševeček, 
Tomáš Navrátil, a to s dotazy ohledně vyhlášky obce o volném pobíhání psů, odstoupení 
starosty obce z funkce, doplňku POV obce Spojil a osvětlení v obci Spojil.    

 

11) Závěr. 

 
Jednání bylo ukončeno v 21.12 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 
 
 
 


