
 

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 8. listopadu 2008 

 

Přítomni:  Křivka, Telecká,  Melounová,  Rozsypal, Kostelecký,  Čápová         

Neomluven:  Hladík 

Omluven: Čápová 

Ověřovatelé zápisu: Melounová, Rozsypal 

Jednání zahájeno v 9.00  hod. 

 

 

1)  Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

     Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

     Starosta  předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce, který byl 

zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile ke schválení  a 

požádal o případné doplnění. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo 

řádně svoláno a zveřejněno, je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce 

byl zveřejněn a nebyla proti němu vznesena žádná připomínka.  

     Dále předsedající konstatoval, že do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

     Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 

     Hlasování:  všichni  přítomní pro,  program byl přijat 

 

 

2)  Schválení  III. změn rozpočtu obce Spojil na  rok 2008– předkladatel 

předsedkyně finančního výboru a starosta obce. 
Starosta obce konstatoval, že usnesení z jednání finančního výboru dne 10. 10. 2008 

a návrh III. Změn rozpočtu obce Spojil na rok 2008 byl řádně zveřejněn na úřední desce 

obecního úřadu, a to v termínu od 11. 10. 2008 do 7. 11. 2008, čímž byla splněna 

zákonná povinnost a materiál je možné projednat v zastupitelstvu obce Spojil. Starosta 

dále konstatoval, že předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva písemně 

předem k prostudování.  Starosta obce předal slovo předsedkyni finančního výboru paní 

Melounové, která předložila zastupitelstvu obce Spojil vlastní návrh k projednání a ke 

schválení. Dále konstatoval, že předložené dokumenty jsou nedílnou součástí zápisu z  

dnešního jednání zastupitelstva obce Spojil. Starosta obce otevřel diskuzi 

k projednávanému materiálu a následně dal hlasovat. 

 

       Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 

 

 

 



 

 

3)  Různé. 
Předsedkyně finančního výboru požaduje do 14. 11. předložit podklady (návrhy) pro 

přípravu rozpočtu na rok 2009.  

 

4)  Schválení usnesení a závěr.  
 

 

Jednání bylo ukončeno v 9.30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 

 

                           

                                ………………………………….                          


