
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne17. prosince 2008 

 

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

                   Fukátko 

Neomluven:  Hladík 

Omluven:  Čápová 

Ověřovatelé zápisu: Melounová, Telecká 

Hosté :  Vlasta Kmentová 

Jednání zahájeno v  18. 30  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)            Projednání a schválení  IV. změn rozpočtu obce Spojil na rok 2008 – předkladatel 

starosta obce a předsedkyně finančního výboru.  

 
     Starosta obce konstatoval, že návrh IV. změn rozpočtu obce Spojil na rok 2008 byl 

projednán ve finančním výboru dne 29. listopadu 2008 a následně zveřejněn  na úřední desce 

obecního úřadu od 1. 12. 2008 do dnešního dne, tedy po dobu stanovenou zákonem, tudíž 

může zastupitelstvo přistoupit k projednávání tohoto dokumentu. Návrh IV. změn rozpočtu 

obce Spojil na rok 2008 dostali členové zastupitelstva předem k prostudování. Po té předal 

starosta obce slovo předsedkyni finančního výboru paní Melounové. Příjmy i výdaje jsou 

rozpočtovány částkou 15.389.200,- Kč a rozpočet zůstává nadále vyrovnaný. Předložený 

materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil. Starosta obce 

otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně dal o předloženém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat. 

 

 
                

       



3)      Projednání a schválení rozpočtu obce Spojil na rok 2009 – předkladatel starosta obce 

a předsedkyně finančního výboru  
Starosta obce konstatoval, že předložený návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2009 byl 

projednán ve finančním výboru dne 29. listopadu 2008 a následně byl zveřejněn na úřední 

desce obecního úřadu od 1.12. 2008  do dnešního dne, tedy po dobu stanovenou zákonem a 

tudíž zastupitelstvo obce může přistoupit k jeho projednání. Návrh rozpočtu obce Spojil na 

rok 2009 dostali členové zastupitelstva obce předem k prostudování. Po té předal slovo 

předsedkyni finančního výboru. Příjmy i výdaje rozpočtu obce Spojil na rok 2009 jsou 

rozpočtovány ve výši 4.168.000,- Kč a rozpočet je vyrovnaný.Finanční výbor se usnesl, že 

příjmy rozpočtu na rok 2009 budou upraveny dle skutečného zůstatku k 31.12.2008 a tento 

rozdíl bude zohledněn ve výdajích v § 3639 položka 6901 – nespecifikovaná rezerva. 

Stejným způsobem bude upravena i položka 4112 – neinvestiční dotace pro výkon státní 

správy a to v příjmech i výdajích.  Předložený  materiál tvoří nedílnou součást zápisu 

z jednání zastupitelstva obce Spojil. Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a 

následně dal o předloženém návrhu hlasovat. 

 

  Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat.    

 

4) Zpráva o činnosti obecního úřadu – zpravodaj místostarostka obce  
Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce Spojil se Zprávou o činnosti 

obecního úřadu. Starosta obce konstatoval, že předložený materiál tvoří nedílnou součást 

zápisu z jednání zastupitelstva obce a otevřel k předložené zprávě diskuzi. Následně předložil 

zastupitelstvu obce Spojil návrh, aby Zpráva o činnosti obecního úřadu byla vzata na vědomí.  

 

             Hlasování: všichni přítomní pro, zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad. 
    

 

5) Zpráva o činnosti výborů a komise pro projednávání přestupků  – zpravodajové 

předsedové výborů a zástupce komise pro projednávání přestupků. 
Předsedové výborů informovali zastupitelstvo obce Spojil o činnosti výborů. Zprávu o 

činnosti komise pro projednávání přestupků přednesla za omluvenou JUDr. Pecháčkovou, 

členka komise paní Telecká. Starosta obce následně otevřel k předneseným zprávám diskuzi a 

předložil návrh, aby zprávy o činnosti výborů a komise pro projednávání přestupků byly vzaty 

na vědomí. 

 

             Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byly přijaty bez výhrad. 

       

6)Usnesení a závěr 
 

 

Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 

 

                           

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

                          

                   


