
Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 3/2016 

ze dne 4. května 2016 

Přítomni: Jan Křivka,  MVDr. Svatopluk Rozsypal,  Božena Melounová, MUDr. Karel 

Mencl, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Jaroslav Jandl, Jan Matěj, Bc. Diana Houdová. 

Neomluven: Libor Kment 

Omluven:    

Ověřovatelé zápisu: Bc. Diana Houdová, MUDr. Karel Mencl 

Hosté :  Miloš Záleský, Helena Lacušová, Jan Meloun, Ilona Křivková, Čestmír Škoda, Pavel 

Zeman, Zdeněk Nedvěd, Martin Bednář, Jan Volše, Irena a Karel Ševečkovi, Jan Štěpánek, 

Jan Adamec, Vladimír Kostelecký, Jarmila a Boris Fukátkovi, Ladislav Čáp, Miloš Stradiot, 

Vlasta Kmentová, Alena Kmentová, Bohuslav Kment st., Radka a Ladislav Ministrovi, 

Vladimíra Rozsypalová, Petr Kment, Ján Černák, Jana Kušičková.  

Jednání zahájeno v 18,34  hodin 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Místostarosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

        Vyzval přítomné k uctění památky zesnulé starostky Miluše Telecké minutou ticha.  

       Místostarosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, 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.  

Hlasování: 7 pro, program byl schválen. 

Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla proti němu vznesena 

žádná připomínka.   

       Dále předsedající konstatoval, že do diskuze se v souladu s jednacím řádem nikdo 

nepřihlásil. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání Zastupitelstva obce Spojil navrhuje  Bc. 

Dianu Houdovou, MUDr. Karla Mencla.  

Hlasování:  7 pro, návrh byl přijat.                    

     Jako pořizovatele zápisu určuje paní Danu Štěpánkovou - Obecní úřad Spojil. 

 

2)   Složení slibu člena zastupitelstva, 1. Náhradníka za volební stranu „Spojil náš 

společný domov“ Ing. Tomáše Kučery. 

 

     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomného člena 

zastupitelstva, že odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výhradou má  podle § 55 zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění  

za následek zánik mandátu. 

     Složení slibu proběhlo tak, že předsedající místostarosta obce Spojil  přečetl slib stanovený 

v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 



svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Spojil a jejích občanů a 

řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a  vyzval přítomného Ing. Tomáše Kučeru ke 

složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Tomáš Kučera  

složil slib a stal se pravoplatným členem Zastupitelstva obce Spojil. 

 

3)  Volba starostky, nebo starosty obce Spojil. 

 

     Místostarosta obce jako předsedající řádného jednání zastupitelstva předal řízení tohoto 

bodu zasedání nejstaršímu členu Zastupitelstva obce Spojil panu MVDr. Svatopluku 

Rozsypalovi.  Pan Rozsypal zahájil tento bod tím, že informoval zastupitelstvo o způsobu 

volby starosty. Nikdo z přítomných zastupitelů nenavrhl jiný způsob hlasování, proto 

předsedající informoval, že  volba starosty proběhne veřejným hlasováním.  

 

     Předsedající vyzval zástupce jako první nejsilnější volební strany, a to „Spojil náš společný 

domov“ o předložení návrhu na starostu obce. Poté se ujal slova zástupce již citované strany 

pan Ing. Tomáš Kučera, který s odkazem na závěr pracovní schůzky, kdy se všichni dohodli 

na společném kandidátovi, navrhl stávajícího místostarostu obce Spojil pana Jana Křivku.  

 

     Předsedající následně vyzval ostatní zástupce přítomné strany zastoupené v zastupitelstvu 

obce, aby se k nominaci vyjádřili, případně doplnili další kandidáty. Vzhledem k tomu, že 

nebyl nikdo další navržen, předsedající požádal Jana Křivku, aby sdělil, zdali mandát přijímá. 

Navržený sdělil, že mandát přijímá.  

     Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení, kterým volí za starostu obce Spojil Jana 

Křivku z volební strany „Spojil náš společný domov“.  

 

Hlasování: 6 pro, návrh byl přijat. 

 

Předsedající tohoto bodu jednání pan Rozsypal předal slovo nově zvolenému starostovi obce 

Spojil Janu Křivkovi, který následně vystoupil se svou řečí. 

 

     Dále starosta obce sdělil, že volbou starosty mu zanikl mandát místostarosty obce Spojil, a 

že současně rezignuje na funkci předsedy Výboru stavebního a strategického rozvoje obce 

Spojil, jakožto poradního orgánu starosty obce.  

 

     Starosta obce navrhl na post místostarosty dlouholetého člena Zastupitelstva obce Spojil a 

současného předsedu kontrolního výboru MVDr. Svatopluka Rozsypala. K danému návrhu 

otevřel diskuzi. Vzhledem k tomu, že nebyl navržen žádný jiný kandidát na funkci 

místostarosty obce, dotázal se  starosta obce  navrženého kandidáta, zdali tuto funkci přijme. 

Pan Rozsypal sdělil, že je připraven funkci místostarosty přijmout.  Starosta obce dal o tomto 

návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 8 pro, návrh byl přijat. 

 

     Vzhledem ke skutečnosti, že byl pan Rozsypal stávající předseda kontrolního výboru 

zvolen místostarostou obce, starosta obce žádá zastupitelstvo, aby jej hlasováním odvolalo 

z funkce předsedy jmenovaného výboru. Dal o tomto návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 8 pro, návrh byl přijat. 

 



     Starosta obce požádal Zastupitelstvo obce Spojil, aby byl do funkce předsedy Výboru 

stavebního a strategického rozvoje obce Spojil zvolen místostarosta obce Spojil pan MVDr. 

Rozsypal. Ještě před hlasováním požádal jmenovaného, zdali funkci přijme.  Ten sdělil, že 

ano. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a proto dal starosta obce o návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 8 pro, návrh byl přijat. 

 

     Starosta obce předložil návrh na obsazení funkce předsedy kontrolního výboru a to pana 

Ing. Tomáše Kučeru. Po proběhlé diskuzi, ze které nevzešel žádný jiný kandidát na tuto 

funkci,  požádal starosta obce pana Kučeru, zdali je ochoten funkci přijmout.  Po sdělení,  že 

ano,  dal starosta obce o předloženém návrhu hlasovat.  

 

Hlasování:  8 pro, návrh byl přijat. 

 

4)  Tento bod, který byl věnován nově zvolenému starostovi obce Spojil byl začleněn do 

bodu 3 a tímto je považován za vyřízený. 

 

5) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2016 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil  

 

     Předsedající konstatoval, projednávaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce 

písemně předem. Dále předsedající informoval, že projednávané rozpočtové opatření v 

kompetenci zastupitelstva má přímou návaznost na čerpání dotace z POV. Konkrétně se jedná 

o nákup čelního nakladače na traktor Kubota a na dokončení revitalizace spojilské návsi. RO 

se skládá jak z investičních, tak neinvestičních výdajů. Po přijetí aviza z Pardubického kraje 

ve věci schválené dotace provede nově zvolený starosta nebo starostka obce rozpočtové 

opatření v kompetenci starosty, kterým předmětný objem finančních prostředků odpovídající 

výše dotace převede tímto opatřením zpět na paragraf 3639 komunální služba a územní 

rozvoj, blíže nespecifikované investiční rezervy v kapitole příjmy.  Informaci k tomuto bodu 

ještě doplnila předsedkyně finančního výboru paní Božena Melounová.  Do diskuze se 

k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat. 

 

Hlasování:  8 pro, návrh byl přijat.  

 

6) Různé  

 

V bodu různé se do diskuze přihlásili postupně MUDr. Karel Mencl a pan Jan Matěj.  

 

7) Závěr. 

 

S podrobným průběhem jednání zastupitelstva obce včetně diskuze je možné se seznámit na 

stránkách www.spojil.com. 

              

         Jednání bylo ukončeno ve  19,08  hod.  

 

 

Ověřovatelé ……………………………. 

 

                    

                    …………………………….  
 


