
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 24. září 2010 

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

Neomluven:  

Omluven:  Hladík, Bohuslav Kment na dobu nezbytně nutnou 

Ověřovatelé zápisu: Fukátko, Čápová  

Hosté :   

Jednání zahájeno ve 17.35  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 a požádal o jeho případné 

doplnění ze strany členů zastupitelstva obce. Starosta obce požádal o doplnění programu o 

bod týkající se změny smluvního partnera pro zajištění provozu sportovního areálu obce 

Spojil. Tento bod bude zařazen jako šestý, čímž za ním další budou chronologicky posunuty. 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných program jednání nedoplnil, předložil jej takto 

doplněný ke schválení. 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 diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

       Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 

Hlasování: všichni přítomní pro, program jednání byl přijat 

        
V 17.50 se dostavil pan Bohuslav Kment. 

 

2) Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce - 

předkladatel předsedkyně finančního výboru, místostarostka obce. 
      Předkladatelé tohoto bodu předložili zastupitelstvu obce Spojil informace o přijatých 

rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce za období 23.7. až 24.9.2010. Starosta 

obce následně otevřel k předloženému bodu diskuzi. A následně dal hlasovat o přijetí 

informace.        

 

Hlasování: všichni přítomní  pro, informace byla přijata bez výhrad 

 

3)  Informace o podané  žádosti na dotaci z POV pro rok 2011- předkladatel starosta 

obce. 
       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil informaci o podání žádosti na 

poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy 

venkova v roce 2011, akce Programu obnovy venkova – dotační titul 1-5. Předmětem akce je 

rozšíření sítě veřejného osvětlení při stezce ve směru od komunikace v ulici Na Okrajích 

směrem k sídlišti Dubina (k.ú.Pardubice). Předpokládané náklady stavební části stavby jsou 

260.000,-Kč. 



      Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně dal hlasovat o jejím 

přijetí. 

 

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

 

4)  Souhrnná zpráva za volební období r. 2006 až 2010 – zpravodaj starosta a 

místostarostka obce. 

         Místostarostka obce Spojil předložila zastupitelstvu obce Spojil souhrnnou zprávu za 

volební období 2006 až 2010. Tato zpráva tvoří nedílnou součást zápisu. 

         Starosta obce otevřel k předložené zprávě diskuzi. 

       

   Hlasování: všichni přítomní pro, zastupitelstvo obce hlasováním přijalo tuto zprávu a 

považuje ji za zhodnocení výsledku práce zastupitelstva obce Spojil za volební období 

2006 až 2010.          
        

5)  Projednání žádosti manželů Dobrovolných – předkladatel starosta obce.  
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s obsahem žádosti manželů 

Dobrovolných. Současně informoval zastupitelstvo obce, že k projednání tohoto bodu přizval 

žadatele k jednání a tímto jim předal slovo, aby měli možnost svoji žádost doplnit ústně. Poté 

starosta obce otevřel diskuzi. Manželé Dobrovolní doplnili svoji žádost o důvody, které je 

vedly k podání žádosti, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.  Z diskuze vyplynulo, že ze 

strany zastupitelstva obce Spojil a ze strany žadatelů vznikne kompromis, kterým bude 

zrušení zvonění ve všední den v 7.15 a v neděli v 15.00 hod. 

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
 

6)  Změna smluvního partnera pro zajištění provozu sportovního areálu obce Spojil. 
     Starosta obce Spojil informoval členy zastupitelstva obce o předložené žádosti, týkající se 

změny smluvního partnera pro provoz sportovního areálu obce Spojil. Tato žádost tvoří 

nedílnou součást zápisu. Po úplném seznámení se s obsahem žádosti otevřel starosta obce 

k předloženému bodu diskuzi a následně dal hlasovat o předloženém návrhu. 

Hlasování: všichni přítomní pro 
 

7)  Různé 
             Starosta obce na závěr jednání poděkoval všem členům zastupitelstva obce za velmi 

obětavou práci, kterou odvedli ve prospěch obce Spojil v tomto volebním období. Rovněž 

vyslovil poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na provozu obce a 

potažmo Obecního úřadu ve Spojile. Prostřednictvím jednání zastupitelstva obce vyjádřil úctu 

všem zainteresovaným firmám, které s obcí spolupracovaly. Závěrem konstatoval, že mu bylo ctí 

spolupracovat s lidmi, kteří si umí najít v životě svůj cíl, kteří jsou naplněni optimismem a 

odhodláním a tyto své přednosti byli ochotni věnovat i obci Spojil.      

 

        8)  Schválení usnesení a závěr.  

 

        Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato 
         

Jednání bylo ukončeno ve  18.30  hod.  

 

       

 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 

 

                           

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


