
 
 

 U S N E S E N Í  
Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.5/2022 

ze dne 18.10.2022 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Moniku Klobučarovou a Michala Pražana. 

II. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. 

III. 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2) zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.     

IV. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje, aby volba starosty a místostarosty obce probíhala 

aklamací. 

 

                                                                        V. 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů volí starostou obce paní Radku Ministrovou. 

 

                                                                        VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Ing. Tomáše Kučeru. 

 

                                                                       VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č.128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje tři výbory Zastupitelstva obce Spojil. Finanční 

výbor a Kontrolní výbor obce Spojil, oba výbory budou pětičlenné a Stavební a územně 

plánovací výbor, který bude sedmičlenný. 

 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předložený aktualizovaný Statut a 

jednací řád výborů Zastupitelstva obce Spojil. 

 

IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedu kontrolního výboru pana MDDr. 

Michala Pražana. 

 

X. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedkyni finančního výboru paní Ing. 

Dianu Houdovou. 



 

XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedkyni stavebního a územně 

plánovacího výboru paní Ing. Lenku Chlostovou. 

 

XII. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem kontrolního výboru pana Jana 

Štěpánka. 

 

XIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem kontrolního výboru pana Ing. 

Jaroslava Jandla. 

 

XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem kontrolního výboru pana MUDr. 

Karla Mencla. 

 

XV. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem kontrolního výboru pana Vladimíra 

Kosteleckého. 

 

XVI. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního výboru pana Ing. Zdeňka 

Nedvěda. 

 

XVII. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního výboru pana Ing. 

Miloslava Zavorala. 

 

XVIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního výboru paní Ing. Lenku 

Chlostovou. 

 

XIX. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního výboru pana Martina 

Bednáře. 

 

XX. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně plánovacího 

výboru pana Ing. Tomáše Kučeru. 

 



 

XXI. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně plánovacího 

výboru pana Ing. Davida Horkého. 

 

     XXII. 

Usnesení č. 5/2022/XXII: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního 

a územně plánovacího výboru pana Ing. Ivana Vrabce. 

 

XXIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně plánovacího 

výboru pana Miroslava Doležala. 

 

XXIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně plánovacího 

výboru pana Jana Matěje. 

 

XXV. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně plánovacího 

výboru pana Ing. Petra Vrbu. 

 

XXVI. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, aby se o odměnách neuvolněným 

členům zastupitelstva obce Spojil hlasovalo jedním usnesením.   

 

XXVII. 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n a v) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

17.800,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva jako 

neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.800,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce člena 

výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 800,- Kč měsíčně, 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč měsíčně a 

odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako nečlena zastupitelstva ve výši 300,- 

Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány od 18.10.2022. Zastupitelstvo obce Spojil dále v 

souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se 

odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž 

podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna a odměny se nebudou sčítat. 

 

XXVIII. 
Zastupitelstvo obce Spojil na základě podaných žádostí, aby peněžité plnění za jejich výkon funkce 

člena výboru bylo nulové v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích rozhodlo o výši peněžitého 

plnění panu Ing. Zdeňku Nedvědovi (fyzické osobě), panu Ing. Miloslavu Zavoralovi (fyzické osobě), 

a panu Janu Štěpánkovi (fyzické osobě), kteří nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce člena 

výboru, ve výši 0,- Kč měsíčně. Peněžité plnění bude poskytováno od 18.10.2022. 

 

 



 

XXIX. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího jednání 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

 

XXX. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere RO č.205/2022 v kompetenci starostky obce na vědomí bez 

výhrad. 

 

XXXI. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere RO č.206/2022 v kompetenci starostky obce na vědomí bez 

výhrad. 

 

XXXII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2022 v kompetenci 

Zastupitelstva obce Spojil ve výši 2 300 000 Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 

 

XXXIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plánovaných jednáních Zastupitelstva obce Spojil 

na vědomí bez výhrad. 

 

XXXIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu řešení dopravní situace 

výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

XXXV. 
Zastupitelstvo obce Spojil pověřuje stavební a územně plánovací výbor prověřením žádosti pana Jána 

Černáka ve věci přístupu na pozemek p.p.č. 125/1 k.ú.  obce Spojil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


