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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č. 7 /2013 

ze dne 27. listopadu 2013 

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

Omluven: Ing. Tomáš Kučera 

Neomluven: při zahájení jednání - Petr Kment – dostavil se v 18:36 hodin 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Meloun, Ján Černák 

Hosté : Helena Lacušová, Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Božena Melounová,    Ing. 
Jaroslav Jandl, Jan Matěj, Diana Houdová, Čestmír Škoda, Pavel Zeman, Ing. Pavel Mužák, 
Luděk Čermák, Ing. Zdeněk Nedvěd, Jan Volše.  

Jednání zahájeno v 18:31 hodin 

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. Poté 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 a vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, následně předložil  
program ke schválení.  
 

PROGRAM : 

1. Zahájení – starosta obce.  

2. Projednání a schválení rozpočtu obce Spojil na rok 2014 – předkladatel 

místostarostka obce, předseda finančního výboru. 

3. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů – předkladatel místostarostka obce. 

4. Informace o přijatém rozpočtovém opatření č.8/2013 v kompetenci starosty obce – 

zpravodaj místostarostka obce 

5. Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období -  zpravodaj místostarostka 

obce. 

6. Různé. 

7. Závěr. 

 

Hlasování: 6 pro, 1 proti – Ján Černák, program jednání byl schválen. 

 
       Na dotaz pana starosty, co by chtěl pan Černák změnit v programu, pan Černák 
odpověděl, že by bod, kde se bude projednávat rozpočet na příští rok zrušil,  protože o tom nic 
konkrétního neví. Bylo mu sděleno starostou obce, že se jeho námitky budou řešit při 
projednávání vlastního bodu.  
 

     Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl řádně 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a to i v elektronické podobě. Nebyla proti němu 
vznesena žádná námitka. Dále uvedl, že vzhledem k tomu, že všechny materiály na dnešní 
jednání připravoval obecní úřad, tudíž jejich předkladatelem je místostarostka obce, bude 
jednání řídit starosta obce. 

      Starosta obce konstatoval, že z přítomných hostů se do diskuze přihlásil k bodu dvě pan 
Čestmír Škoda. Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil 
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navrhuje Ing. Jana Melouna a Jána Černáka. Následně dal hlasovat o návrhu na ověřovatele 
zápisu. 
 

Hlasování:   všichni přítomní pro, ověřovatelé zápisu byli schváleni.   
 
V 18:36 se dostavil Petr Kment. 
 
2) Projednání a schválení rozpočtu obce Spojil na rok 2014 – 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 2014. Tento návrh byl přijat Usnesením 
finančního výboru č. 2/2013/II ze dne 11.10.2013 a Usnesením finančního výboru 
č.2/2013/III byl doporučen zastupitelstvu obce ke schválení. Následně byl zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu a to i v elektronické podobě 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.. Místostarostka obce a předseda finančního výboru přednesli návrh 
rozpočtu obce Spojil na rok 2014. Místostarostka obce konstatovala, že v předloženém návrhu 
jsou rozpočtovány příjmy obce Spojil na rok 2014 ve výši 3.200.000,- Kč, financování ve výši 
750.000,- Kč a výdaje ve výši 3.950.000,- Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 280.000,- Kč. 
V další části projednávání tohoto bodu podrobně rozebrala jednotlivé paragrafy 
předkládaného rozpočtu obce Spojil na rok 2014 a provedla jejich porovnání s návrhem 
rozpočtu pro rok 2013 včetně zdůvodnění případných rozdílů. Starosta obce otevřel 
k předloženému návrhu diskuzi.  
Do diskuze se přihlásil pan Černák s tím, že nemůže souhlasit s rozpočtem, protože 
neproběhla žádná pracovní porada k této problematice, nejsou mu jasné detaily v paragrafem 
a položkách. 
Dále se do diskuze přihlásil pan Čestmír Škoda s dotazem, zdali byl par. 3113 – základní 
školy zahrnut jinam, nebo přestal platit. Starosta obce odpověděl, že tato povinnost úhrady 
investičních nákladů byla zrušena zákonem o rozpočtovém určení daní.  
Další dotaz se týkal par. 3639- komunální služby, položky 5011 - porovnat roky 2013 a 
2014, částka by měla být stejná. Místostarostka obce odpověděla Tato položka v návrhu 
rozpočtu na příští rok není protože obsahuje platy zaměstnanců, které jsou zaměstnávání obcí 
v rámci  VPP, a jelikož nevíme, zdali bude úřadem práce poskytována dotace na VPP, 
nemůžeme tuto položku dopředu rozpočtovat, lze ji rozpočtovat pouze v případě, kdy je 
uzavřená smlouva, v případě, že dotace bude poskytnuta, řeší se toto rozpočtovým opatřením 
v průběhu roku.  
Další dotaz pana Škody se týkal komunikace K Hájovně, zdali by se nenašly peníze např. 
z rezervy na opravy této komunikace, která se propadá.  
Další dotaz se týkal par. 6171, pol. 5169 – nákup služeb 200.000,- v této pol.  je 
rozpočtováno o 70.000 méně než v roce 2013 a pol. 5021- ostatní osobní výdaje – smlouvy, 
dohody, 320.000 – tato částka je stejná  jako v loňském roce.   
     Starosta obce odpověděl na dotaz ohledně oprav komunikace K Hájovně. Již v tomto 
období se pracuje se PD na rekonstrukci komunikací V Loukách, Pod Habřím a K Hájovně, 
Připravují se kroky pro tuto investici, ovšem v jakém rozsahu se komunikace opraví, bude 
záležet také na dotacích, zdali se podaří nějaké získat a určitě to bude předmětem širší 
diskuze. Pan Škoda pouze upřesnil, že nemyslel rekonstrukci celé komunikace, pouze opravit 
v komunikace zazáplatovat díry např. z rozpočtu z rezervy.  
 
Po té předsedající  přednesl návrh na usnesení, o němž dal hlasovat. 
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Návrh na usnesení č. 7/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
rozpočet obce Spojil na rok 2014 jako schodkový s příjmy ve výši 3.200.000,- Kč, 

financováním ve výši 750.000,- Kč a výdaji ve výši 3.950.000,- Kč, z toho kapitálové 

výdaje ve výši 280.000,-Kč.  

 

Hlasování: 5  pro,   3  proti – P.Kment, L.Kment, J.Černák                                           

 

Usnesení č. 7/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje rozpočet obce 

Spojil na rok 2014 jako schodkový s příjmy ve výši 3.200.000,- Kč, financováním ve výši 

750.000,- Kč a výdaji ve výši 3.950.000,- Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 280.000,-

Kč.  

 

3) Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, 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. 1/2013. 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 vyhlášku 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 2014 zůstal ve stejné výši jako dosud, tj. 500,-Kč/poplatníka. Dále 
zdůraznila, že okruh úlev  od poplatku zůstává stejný, jako ve vyhlášce č. 1/2012. Nově je 
navrhováno osvobodit od poplatku poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 
nejvýše 5 let věku a dále poplatníka, který má v obci Spojil trvalý pobyt na adrese ohlašovny 
Obecní úřad Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Spojil a zároveň se v obci celoročně nezdržuje.   
 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.7/2013/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadů bez výhrad. 

 

Hlasování:   všichni přítomní pro, návrh byl přijat. 

 

Usnesení č.7/2013/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bez výhrad. 

 

                                    

4) Informace o přijatém RO č.8/2013 v kompetenci starosty obce Spojil – předkladatel 

místostarostka obce 

 
       Místostarostka obce konstatovala, že předložené rozpočtové opatření obdrželi členové 
zastupitelstva obce Spojil písemně předem. Dále seznámila členy zastupitelstva obce a 
přítomnou veřejnost s návrhem rozpočtového opatření č.8 /2013 v kompetenci starosty obce 
Spojil. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 110.100,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů. Toto rozpočtové opatření se týká zapracování dotace MV GŘ HZS ČR ve výši 
66.000,- Kč na vybavení JSDH do rozpočtu obce Spojil, dále zapracování dotace na volby do 
PS Parlamentu ČR ve výši 24.100,- Kč a úprav rozpočtu dorovnáním a přesuny mezi 
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položkami rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů. Následně otevřel předsedající diskuzi a 
po té předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat.  
  

Návrh na usnesení č.7/2013/III:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.8/2013 v kompetenci starosty obce 

Spojil ve výši 110.100,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů bez výhrad. 
 
Hlasování:   6 pro, 2 se zdrželi - J. Černák, P. Kment.     

 

Usnesení č.7/2013/III:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 

informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.8/2013 v kompetenci starosty obce Spojil 

ve výši 110.100,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů bez výhrad. 

 

5) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období -  zpravodaj místostarostka  

     obce. 
Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce a přítomnou veřejnost 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. 
Pan Černák se dotázal, co bude obnášet II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, starosta 
obce mu odpověděl, že nátěry stožárů, výměna lamp v sportovním areálu, posílení osvětlení 
venkovních prostor sportovního areálu pro pořádání večerních akcí, doplnění 1 stožáru 
fotovoltaického osvětlení směrem na Dubinu.  
Pan J.Matěj se dotázal, proč jsou na stezce 3 betonové základy, bylo mu starostou 
odpovězeno, že  4 sloupy budou z důvodu přidání nového stožáru přesunuty tak, aby byly 
vzdáleny přibližně stejně daleko od sebe.  
Po té předložil návrh na usnesení. 
 

Návrh na usnesení č.7/2013/IV:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

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

     

Hlasování: 5 pro, proti – P. Kment, L. Kment, J.Černák,   zpráva byla vzata na vědomí 

bez výhrad.  
 

Usnesení č.7/2013/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 

 

6) Různé. 
V bodě různé vystoupil starosta obce s dotazem na pana Černáka,zda jsme někam postoupili 
v naší kauze prošetřování. Pan Černák odpověděl, že čeká až bude nový ministr financí. Pan 
Černák se dotázal, jak obec posoudila soudně znalecký posudek pana Maixnera. Starosta obce 
po obsáhlé diskuzi na toto téma konstatoval, že svůj postoj jasně vyjádřil podpisem smluv na 
realizaci veřejného osvětlení a se zvoleným řešením, tak, jak bylo realizováno souhlasí. 
            
7) Závěr 

 
Jednání bylo ukončeno v 19,36   hodin.  
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 


