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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.2/2013 

ze dne 27. března 2013 

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

Omluven: Ing. Boris Fukátko 

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Meloun, Ing. Tomáš Kučera 

Hosté :  Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Božena Melounová, Jan Meloun st., 
MVDr.Vladimíra Rozsypalová , Vlasta Kmentová, Bohuslav Kment st., Jan Volše,  
Ing.Jaroslav Jandl, Jan Matěj, Luděk Čermák, Miloš Záleský, Jakub Kremlička, Petr 
Kremlička, Jan Adamec st., Jan Adamec ml., Pavel Mužák, Pavel Vondra, Diana Houdová, 
Ladislav Čáp, RNDr. Tomáš Navrátil, Milan Zavadil MBA, Jan Štěpánek, Eva Štěpánková, 
Jiří Budínský, Luboš Přibyl,   Karel Ševeček, Irena Ševečková 

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 usnášení se schopné. 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce 
a úřední desce Obecního úřadu ve Spojilu. Dále požádal o případné doplnění programu 
jednání ze strany členů zastupitelstva obce.  Starosta obce předložil  program ke schválení. 

 
PROGRAM :  

1. Zahájení – starosta obce.  

2. Projednání připomínky pana Petra Kmenta k zápisu z jednání zastupitelstva obce 

Spojil dne 24.1. 2013 – předkladatel starosta obce. 

3. Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a závěrečného účtu obce Spojil za      

      rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok   

     2012  - předkladatel - místostarostka obce, předseda finančního výboru. 

4. Projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2012 – předkladatel místostarostka 

obce, předseda finančního výboru. 

5. Informace o přijatém rozpočtovém opatření č.1/2013 v kompetenci starosty obce  

Spojil – předkladatel místostarostka obce. 

6. Projednání rozpočtového opatření č.2/2013 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil –  

předkladatel místostarostka obce, předseda finančního výboru. 

7. Zpráva předsedy výboru pro občanské záležitosti obce Spojil o průběžném plnění  

usnesení zastupitelstva obce Spojil č.1/2013/V ze dne 24.1. 2013 - zpravodaj   

předseda výboru pro občanské záležitosti obce Spojil. 

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

obce. 

9. Různé. 

10. Závěr. 

 
 

Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 
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   Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl řádně 
zveřejněn a byla proti němu vznesena námitka členem zastupitelstva obce Spojil panem 
Petrem Kmentem. Tato námitka byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu ve dnech 
21.2. až 8.3. 2013. Její projednání je  druhým bodem jednání schváleného programu. 

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

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje Ing. 
Jana Melouna a Ing. Tomáše Kučeru. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na ověřovatele 
zápisu. 
 
Hlasování:  7 pro, 1 proti – Petr Kment,  ověřovatelé zápisu byli schváleni.   
 
 
2) Projednání připomínky pana Petra Kmenta k zápisu z jednání zastupitelstva obce 
Spojil dne 24.1. 2013 – předkladatel starosta obce. 
          Starosta obce konstatoval, že obecní úřad obdržel dne 20.2. 2013 námitku pana Petra 
Kmenta k zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24.1. 2013. Tato námitka byla 
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu v termínu 21.2. až 8.3. 2013. Členové 
zastupitelstva obce Spojil obdrželi tuto námitku písemně předem jako součást materiálů na 
dnešní jednání. Následně s obsahem námitky seznámil všechny přítomné. Po té v souladu 
s jednacím řádem zastupitelstva obce Spojil požádal o vyjádření ověřovatele zápisu z dříve 
citovaného jednání zastupitelstva, pana Libora Kmenta a MVDr. Svatopluka Rozsypala. 
 Po vyjádření obou ověřovatelů starosta obce konstatoval, že na základě vyjádření 
ověřovatelů zápisu a  s odkazem na závěry z jednáním zastupitelstva obce Spojil dne 8.9. 
2011 bod 1) a na základě usnesení č.2/2012/I jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 10.5. 
2012 předkládá zastupitelstvu obce Spojil návrh na následující usnesení: 
Návrh na usnesení č. 2/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
námitku pana Petra Kmenta k zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24.1. 2013 
jako NEOPODSTATNĚNOU a tudíž zápis z tohoto jednání zůstává beze změny.  
 
Hlasování:  5 pro,  2 proti – Petr Kment, Libor Kment, 1 se zdržel – Ján Černák, návrh 
byl přijat. 
 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo námitku pana Petra Kmenta 
k zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24.1. 2013 jako 
NEOPODSTATNĚNOU a tudíž zápis z tohoto jednání zůstává beze změny.  
 
 

3)   Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a závěrečného účtu obce Spojil za        
rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2012    
 
        Starosta obce konstatoval, že předkládané materiály byly řádně zveřejněny na úřední 
desce obecního úřadu po dobu zákonem stanovenou a to i v elektronické podobě. Členové 
zastupitelstva obce Spojil obdrželi tyto materiály písemně předem. Dále uvedl, že na základě 
žádosti člena zastupitelstva pana Jána Černáka byla svolána na pondělí dne 25. března 2013 
pracovní schůzka členů zastupitelstva za účasti účetní obce, za účelem seznámení se 
s detailním obsahem předkládaných materiálů. Současně podotýká, že tato schůzka byla 
nezávazná. Po té předal slovo místostarostce obce a předsedovi finančního výboru. 
Místostarostka obce uvedla některá základní data z celoročního hospodaření obce Spojil. 
Příjmy obce Spojil v roce 2012 činily 3 778 929,64,- Kč, což je 109,5% schváleného 
rozpočtu po úpravách. Výdaje obce Spojil byly ve výši 3 654 620,16,- Kč, což je 92,96%  
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schváleného rozpočtu po úpravách. Zůstatek na účtu obce Spojil k 31.12. 2012 byl ve výši 
606 246, 83,- Kč, což je o 206 246,83,- Kč (o 51,6%) více než se předpokládalo. Poté 
místostarostka obce uvedla základní data ze Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2012. 
Daňové příjmy obce Spojil v roce 2012 byly ve výši 3 181 450,02,- Kč, nedaňové příjmy ve 
výši 310 840,03,- Kč a přijaté transfery ve výši 286 639,59,- Kč. Běžné výdaje obce činily  
3 423 020,16,- Kč a kapitálové výdaje 231 600,00,- Kč. 

Dále místostarostka uvedla, že dne 13.11. 2012 proběhl dílčí přezkum hospodaření 
obce Spojil za rok 2012 a dne 1.3. 2013 proběhl závěrečný přezkum hospodaření.. Tímto 
přezkumem nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, tudíž obec Spojil obdržela takzvaný A 
audit, což jí opravňuje čerpat finanční prostředky z dotačních titulů. Předseda finančního 
výboru konstatoval, že předložené materiály projednal finanční výbor obce Spojil na svém 
zasedání dne 9.3. 2013 a doporučil je zastupitelstvu ke schválení. 
 Po vystoupení obou předkladatelů otevřel starosta obce k předloženým materiálům 
diskuzi a následně přednesl návrh na usnesení, o němž dal hlasovat. 
 Pan Černák vznesl dotaz: „Na pracovní schůzce mně nebyla vysvětlena položka 
5011,5021 a 5169 z důvodu ochrany osobních údajů. Žádám o sdělení paragrafu ze zákona o 
ochraně osobních údajů, dle kterého mi nebylo odpovězeno.  
 Dále pan Černák požádal o písemnou informaci, zdali bylo zastupitelstvo informováno 
o žádosti na dotaci ve výši 100.000,- Kč na veřejné osvětlení.  
 
Návrh na usnesení č. 2/2013/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
celoroční hospodaření obce Spojil a závěrečný účet obce Spojil za rok 2012 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2012 bez výhrad. 
 
Hlasování:  6 pro,  2 proti – Ján Černák, Petr Kment, návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo celoroční hospodaření obce Spojil a 
závěrečný účet obce Spojil za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Spojil za rok 2012 bez výhrad. 
 
4) Projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2012 – předkladatel místostarostka 

obce, předseda finančního výboru. 
      Starosta obce uvedl, že předložené materiály byly zveřejněny na elektronické úřední 

desce obecního úřadu z důvodu velkého rozsahu materiálů. Členové zastupitelstva obce Spojil 
obdrželi materiály předem písemně. Poté předal slovo místostarostce obce. Místostarostka 
obce seznámila přítomné s hlavními údaji z předkládaných materiálů. Obec Spojil měla 
k 31.12. 2012 stálá aktiva ve výši 41 935 517,66 Kč, oběžná aktiva ve výši 666 993,13 Kč, 
pasiva celkem ve výši 41 935 517,66 Kč. Výsledek hospodaření obce Spojil za rok 2012 je 
mínus 518 870,19 Kč. Tento schodkový hospodářský výsledek obce Spojil za rok 2012 není 
výsledkem špatného hospodaření obce, ale promítly se zde odpisy majetku, které jsou obce od 
roku 2011 povinny provádět  na základě zákonné reformy účetnictví územně samosprávných 
celků. Vzhledem k tomu, že převážná část majetku obce Spojil byla pořízena v posledních 
dvaceti letech a tudíž má stále vysokou hodnotu – téměř 50 miliónů korun, jsou i odpisy 
tohoto majetku vysoké a z pohledu hospodářského výsledku obec dostaly do záporných čísel i 
když skutečnost je opačná. 
         Předseda finančního výboru uvedl, že předkládané materiály byly projednány na jednání 
finančního výboru dne 9.3. 2013 a byly zastupitelstvu obce Spojil doporučeny ke schválení. 
Poté starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně předložil návrh na 
usnesení, o němž dal hlasovat.  
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Návrh na usnesení č. 2/2013/III: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
Účetní závěrku obce Spojil za rok 2012 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil  za rok 
2012 bez výhrad. 
 

Hlasování:   6  pro,  2 proti – Ján Černák, Petr Kment, návrh byl přijat.          
 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo Účetní závěrku obce Spojil za rok 
2012 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil  za rok 2012 bez výhrad. 
 

 
5) Informace o přijatém rozpočtovém opatření č.1/2013 v kompetenci starosty obce  

Spojil – předkladatel místostarostka obce. 
           Starosta obce konstatoval, že předložené rozpočtové opatření obdrželi členové 
zastupitelstva obce Spojil písemně předem. Místostarostka obce seznámila členy 
zastupitelstva obce a přítomnou veřejnost s přijatým rozpočtovým opatřením č.1/2013 
v kompetenci starosty obce Spojil. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 24 200,- Kč jak na 
straně příjmů, tak na straně výdajů. Jde o náklady spojené s volbami volbou prezidenta České 
republiky. Z celkové přijaté dotace byla  vrácena nevyčerpaná  částka ve výši 7 298,- Kč . Po 
té starosta obce otevřel diskuzi a následně předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat. 
 

Návrh na usnesení č. 2/2013/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 
vědomí informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.1/2013 v kompetenci starosty obce 
Spojil ve výši 24 200,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, bez výhrad. 
  
Hlasování:   všichni přítomní pro,  návrh byl přijat bez výhrad.                                              
 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením vzalo na vědomí informaci o přijatém 
rozpočtovém opatření č.1/2013 v kompetenci starosty obce Spojil ve výši 24 200,- Kč jak 
na straně příjmů, tak na straně výdajů, bez výhrad. 
 
 
6) Projednání rozpočtového opatření č.2/2013 v kompetenci zastupitelstva obce 
Spojil – předkladatel místostarostka obce, předseda finančního výboru. 
 
         Starosta obce konstatoval, že předložené rozpočtové opatření obdrželi členové 
zastupitelstva obce Spojil písemně předem. Místostarostka obce seznámila členy 
zastupitelstva obce a přítomnou veřejnost s návrhem rozpočtového opatření č.2/2013 
v kompetenci zastupitelstva obce Spojil. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 202 000,- Kč 
jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jde o rozpočtové opatření, které upravuje rozpočet 
obce Spojil na rok 2013 na základě rozdílu skutečného a předpokládaného zůstatku 
hospodaření obce Spojil. Předseda finančního výboru uvedl, že rozpočtové opatření č.2/2013 
bylo projednáno na jednání finančního výboru dne 9.3. 2013 a bylo doporučeno zastupitelstvu 
obce ke schválení. Po té starosta obce otevřel diskuzi a následně předložil návrh na usnesení, 
o němž dal hlasovat. 
 Do diskuze se přihlásil pan Černák s dotazem, co obsahuje položka č. 5171 –  částka 
60.000,-Kč ve výdajích na sportovní zařízení v majetku obce a na položku 5901 – částka 
34.400,-Kč. Bylo mu odpovězeno, že částka 60.000,- Kč je počítána na rekonstrukci podlahy 
v altánu a částka 34.400,-Kč je neinvestiční rezerva finančních prostředků, které se budou 
moci dle potřeby přesunout.   
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Návrh na usnesení č. 2/2013/V:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
rozpočtovém opatření č.2/2013 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil ve výši 202 000,- 
Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, bez výhrad. 
 
Hlasování:  7 pro,  1 proti – Ján Černák, návrh byl přijat.        
 
       Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo rozpočtové opatření č.2/2013 
v kompetenci zastupitelstva obce Spojil ve výši 202 000,- Kč jak na straně příjmů, tak na 
straně výdajů, bez výhrad. 
 
 
7) Zpráva předsedy výboru pro občanské záležitosti obce Spojil o průběžném plnění  
usnesení zastupitelstva obce Spojil č.1/2013/V ze dne 24.1. 2013 - zpravodaj   předseda 
výboru pro občanské záležitosti obce Spojil. 
       
     Předseda  výboru pro občanské záležitosti seznámil členy zastupitelstva obce Spojil a 
přítomnou veřejnost se základními údaji návrhu propozic závodu „Koloběžka tour Spojil“, 
s předpokládaným termínem konání 4.5.2013. Tyto propozice by měly být s menší obměnou 
platné pro případné konání těchto závodů v celostátním měřítku v roce 2014. Pořadatelem 
letošních závodů by podle předkladatele návrhu měla být Obec Spojil & ekovelo.cz Libor 
Kment. K předloženému návrhu proběhla delší diskuze, a to zejména z pohledu zajištění 
bezpečnosti účastníků závodu a pojištění celé akce. Dále se diskuze zabývala i navrženým 
termínem akce, na nějž je plánován také rockový koncert. Tato diskuze byla uzavřena s tím, 
že organizační zajištění závodu Koloběžka tour Spojil“ v roce 2013 bude bezodkladně 
dořešena zúčastněnými stranami na obecním úřadě. Po skončení diskuze předložil starosta 
obce návrh na usnesení.    
 
Návrh na usnesení č. 2/2013/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 
vědomí Zprávu předsedy výboru pro občanské záležitosti obce Spojil o průběžném 
plnění  usnesení zastupitelstva obce Spojil č.1/2013/V ze dne 24.1. 2013. 
 
Hlasování:  všichni přítomní pro, návrh byl přijat.                                         
 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením vzalo na vědomí Zprávu předsedy výboru 
pro občanské záležitosti obce Spojil o průběžném plnění  usnesení zastupitelstva obce 
Spojil č.1/2013/V ze dne 24.1. 2013. 
 
8) 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. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání 
zastupitelstva obce. Starosta obce následně otevřel k předložené informaci diskuzi a poté 
předložil návrh na usnesení.  
 
Návrh na usnesení č.2/2013/VII:  Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí Zprávu o 
činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 
     
Hlasování:    7 pro, 1 se zdržel Ján Černák, návrh byl přijat. 
 
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období  byla vzata na vědomí bez výhrad. 
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9) Různé. 
 
V bodě různé vystoupil pan Svatopluk Rozsypal s dotazem na pana Černáka, jak pokračuje 
kauza trestního oznámení. Pan Černák odpověděl, že pokračuje a víc k tomu nemá co říci. 
Dále v návaznosti na průběh diskuze pana Jána Černáka k bodu č. 3 předložil starosta obce 
zastupitelstvu obce návrh na usnesení.   
 
Návrh na usnesení č.2/2013/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje 
člena zastupitelstva obce Spojil pana Jána Černáka přípravou návrhu řešení osvětlení 
veřejných prostranství v obci Spojil, a to jak z hlediska technického, tak i z hlediska 
ekonomického zajištění, to znamená investiční náklady, provozní náklady a 
předpokládané náklady na údržbu.  Termín 30.4.2013.  
 
Hlasování:    6 pro, 2 se zdrželi  Libor Kment, Petr Kment, návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřilo člena zastupitelstva obce Spojil pana 
Jána Černáka přípravou návrhu řešení osvětlení veřejných prostranství v obci Spojil, a 
to jak z hlediska technického, tak i z hlediska ekonomického zajištění, to znamená 
investiční náklady, provozní náklady a předpokládané náklady na údržbu.  Termín 
30.4.2013.  
 

 

 10) Závěr. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.42  hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 
 
 
 


