
 

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 15. prosince 2010 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Libor Kment, Ing. Boris Fukátko,  

Ing. Tomáš Kučera, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, Ján Černák. 

Neomluven:  

Omluven:  MVDr. Svatopluk Rozsypal 

Ověřovatelé zápisu: Miluše Telecká, Libor Kment 

Hosté :  Vladimír Kostelecký, Čestmír Škoda, Helena Chválová 

Jednání zahájeno v 17,30 hodin 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

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

       Starosta 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. Pan starosta požádal o doplnění programu o bod 10 ) 
odměny členů zastupitelstva, bod 11 ) vyřízení žádosti paní Melounové a ostatní body 
budou následně chronologicky posunuty. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných 
program jednání nedoplnil, předložil jej v původním znění s doplňky ke schválení. 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 přihlásila 
paní Helena Chválová a pan Čestmír Škoda. 

       Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání Zastupitelstva obce Spojil navrhuje 
paní Miluši Teleckou a pana Libora Kmenta. 
 

       Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu a ověřovatelích zápisu. 
Hlasování: 7 pro. 1 se zdržel Libor Kment  
 

Před přistoupením k bodu 2 starosta obce umožnil vystoupení hosta, paní Heleny 
Chválové, bytem Na Okrajích č. 52, Spojil. Paní Chválová vystoupila s příspěvkem, kdy 
upřesnila její výtky vůči panu Petru Kmentovi s tím, že se jedná o skutečnosti, které si 
spousta občanů obce myslí, ale bojí se je říct. Vyzvala pan Petra Kmenta, aby jako člen 
zastupitelstva obce Spojil šel občanům příkladem, tudíž aby motorovým vozidlem 
nejezdil lesem směrem na Studánku, dále aby při jízdě v noci se svým traktůrkem byl 
řádně osvětlen z důvodu bezpečnosti občanů a dětí. Dále vyzvala všechny členy 
zastupitelstva obce Spojil, aby svůj názor při hlasování projevili jednoznačně a stáli si za 
ním hlasováním ano, či ne a vyvarovali se možnosti „zdržel se“ s tím, že to je určitý 
alibismus a útěk od zodpovědnosti. 

Pan starosta dal slovo panu Petru Kmentovi. Stanovisko zastupitele pana Petra 
Kmenta je následující: Odmítá, že by v době jeho mandátu člena zastupitelstva použil 
motorovým vozidlem komunikaci přes les směr Studánka. Dále uvedl, že přiznává jeho 
jízdu frézou, kdy odvážel z lesa dřevo a lesní cesta neodpovídala možnostem sjízdnosti. 
Vzhledem k tomu, že se z uvedenou frézou již v lese zabořil použil k cestě domů 



komunikaci 3 třídy a místní komunikaci. Dále konstatoval, že při jízdě používal ruční 
svítilnu. 
 
        
 
2) Kontrola plnění usnesení č. 6/2010 z jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne  
23.11.2010 – předkladatel předseda kontrolního výboru. 
       
      Předseda kontrolního výboru konstatoval, že z usnesení č.6/2010 nevyplynuly žádné 
úkoly, tudíž považuje všechna doposud přijatá usnesení za splněná. Starosta obce otevřel 
k tomuto bodu programu diskuzi.  
 
3) Projednání a schválení Návrhu rozpočtu obce Spojil na rok 2011 –  
předkladatelka místostarostka obce, předseda finančního výboru. 
 

Starosta obce konstatoval, že Návrh rozpočtu Obce Spojil na rok 2011 byl řádně 
projednán a usnesením finančního výboru přijat dne 27.11. 2010 a následně zveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu, a to i v elektronické podobě. Usnesení finančního výboru č. 
5/2010 bylo zveřejněno po dobu stanovenou zákonem a to od 30.11.2010 do dnešního 
dne, tedy 15.12. 2010.Tento materiál obdrželi členové zastupitelstva obce v písemné 
podobě s dostatečným předstihem. Předložený materiál tvoří nedílnou součást zápisu 
z jednání zastupitelstva obce. Po té  předal slovo místostarostce obce, která uvedla, že 
návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2010 a vývoje daňových příjmů. Návrh 
rozpočtu byl projednán na pracovní schůzce členů zastupitelstva obce s ohledem na to, že 
v zastupitelstvu obce je více jak jedna polovina nových členů. Poděkovala finančnímu 
výboru, zejména jeho předsedovi panu Ing. Melounovi a člence finančního výboru paní 
Melounové za přípravu rozpočtu, který mohl být již 27.11. 2010 projednán ve finančním 
výboru.Následně předala slovo předsedovi finančního výboru, který uvedl, že  rozpočet 
obce Spojil na rok 2011 je navrhován jako schodkový s příjmy ve výši 3.366.500,- Kč, 
výdaji ve výši 3.806.500,- Kč a financováním obce ve výši 440.000,-Kč (předpokládaný 
zůstatek z roku 2010), čímž jsou příjmy dorovnány oproti výdajům. Starosta obce otevřel 
k projednávanému bodu diskuzi. 

 
 Do diskuze se přihlásil pan Ján Černák. Pan Černák navrhuje, aby ve výdajové části 

rozpočtu par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, došlo ke snížení o 100.000,-Kč. 
Starosta k této věci konstatuje, že návrh rozpočtu byl po paragrafech a položkách 
projednán při pracovní schůzce členů zastupitelstva obce a že je nutno vnímat tento návrh 
rozpočtu jako systémový materiál, který vzešel z usnesení finančního výboru. Starosta 
obce předkládá návrh zastupitelstvu obce, nepřijmout při dnešním jednání zastupitelstva 
obce změnu v paragrafu 3412. A ponechat ho ve stávajícím návrhu. Předseda kontrolního 
výboru vznesl protinávrh, aby všechny položky par. 3412 byly sníženy o 25% 
navrhovaných částek.  Po jejím ukončení dal hlasovat o předložených návrzích. Předseda 
stavebně a územně plánovacího výboru vznesl dotaz na předsedu kontrolního výboru, co 
jej vede k předloženému návrhu. Předseda kontrolního výboru tento svůj návrh předkládá 
na základě informací, které získal na pracovní poradě, kde bylo dle navrhovatele 
konstatováno, že náklady na sportovní zařízení v majetku obce jsou pro rok 2010 ve výši 
166.000,-Kč, tudíž požaduje, aby tato výše byla zachována i pro rok 2011. Paní Telecká 
konstatovala, že položky v paragrafu 3412 jsou skutečnými mandatorními výdaji smluvně 
vázanými, a že dle jejího názoru nelze k předloženému přistoupit jiným způsobem. Dále 
uvedla, že vše bylo řádně zdůvodněno a vysvětleno na pracovní schůzce členů 
zastupitelstva a nikdo z přítomných k tomu neměl připomínku. Starosta otevřel 
k předloženým návrhům diskuzi. 

 



Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu, aby každá položka par 3412 byla ponížena o 
25%. 

Hlasování:    pro 0 
Pan starosta dal hlasovat o návrhu ponechat navržené částky paragrafu 3412 

v předložené výši. 
 
Hlasování:   pro 5,  proti 1- Ján Černák,  zdrželi se 2 – Petr Kment, Libor Kment,      

návrh byl přijat. 
 
Z řad hostů se písemně přihlásil k projednávanému bodu 3 pan Čestmír Škoda bytem 

K Hájovně 73, Spojil. Pan starosta mu dal slovo.  Jeho předmětem zájmu bylo získat 
informace k projednávanému návrhu rozpočtu na rok 2011, jeho výdajové části,  par. 
6171, a to konkrétně jaké plánované výdaje v korunách jsou na  položce 5011, 5021 a  
 
 
5169. Dále vznesl dotaz, proč v návrhu rozpočtu není zařazen paragraf  3392. Na toto mu 
bylo odpovězeno, že par. 3392 byl nahrazen par. 3399, a to v souladu s platnými 
normami účetnictví. Pan Škoda vystoupil v rámci par. 6112 ve své první části s analýzou, 
která měla ozřejmit procentuelní zatížení rozpočtu obce touto položkou ve vztahu 
k rozdílu oproti navrhovanému rozpočtu roku 2011. V roce 2008 bylo zatížení obecního 
rozpočtu ve výši 6,4 %, v roce 2009 10,43 %, v roce 2010 14,43% a zátěž rozpočtu obce 
Spojil v roce 2011 v citovaném paragrafu je 20,43 %, respektive 24,9% s ohledem na par. 
6171 pol. 5011. Pan Škoda se dále táže obou nezávislých volebních seskupení, zdali je 
vůbec toto morální.  

Starosta obce sdělil panu Škodovi důvody, pro které rozpočet obce 2011 je v par. 
6112 oproti předcházejícím letům anomální. Již při ustavujícím jednání zastupitelstva 
sdělil zastupitelstvu obce, že v blízké době předloží návrh na uvolněnou funkci člena 
zastupitelstva obce Spojil, a to na funkci místostarosty. Tuto myšlenku sdělil i 
finančnímu výboru, který ji respektoval a zahrnul ji v rámci tvorby rozpočtu do již 
citovaného usnesení finančního výboru. 

Pan Škoda vznesl dotaz, zdali vládní nařízení o odměnách členů zastupitelstva obce 
je nastaveno na maximální či střední výši.  

Starosta mu sdělil, že v tuto chvíli je v horní hranici vládního nařízení.  
To je vše, na co se chtěl pan Škoda zeptat, a konstatuje, že mu bylo plně 

zodpovězeno a současně děkuje, že mohl vystoupit při dnešním jednání zastupitelstva.  
Pan Černák doplnil, že do analytické části vystoupení pana Škody měla být zahrnuta 

i v rámci par 6171 pol. 5169, protože se jedná o sekretářku a správce ve stálých platbách. 
 Pan Libor Kment vznáší připomínku k par. 3429 ostatní zájmová činnost a 
rekreace, protože byla oproti roku 2010 snížena ze 150.000 na 88.000, což je za poslední 
tři roky (2010,2009 a 2008) nejnižší částka pro tento paragraf.  K tomuto paragrafu bylo 
panu Liboru Kmentovi starostou sděleno, že skutečnost k 30.11.2010 ve výdajové části 
letošního rozpočtu a tohoto paragrafu je 62.699,-Kč. V případě, že objem navrhované 
finanční výše v par. 3429 nebude pro rok 2011 dostačující, bude provedena rozpočtová 
změna. Následně dal starosta obce hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu obce Spojil 
pro rok 2011. 
 

Hlasování: pro 6, proti 2 – Ján Černák, Petr Kment  rozpočet pro rok 2011 byl 
přijat. 
 
Dále předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu obce návrh, aby 

v paragrafu 3639 Komunální služby a rozvoj obce byla položka 6121 osvětlení 
cyklostezky ve výši 260.000,-Kč schválena jako investice. Po vystoupení předsedy 
finančního výboru otevřel starosta obce k návrhu diskuzi. Starosta obce objasnil, že je 



toto potřeba schválit v souladu s rozpočtovým procesem a z důvodu možnosti získání 
dotací na výše uvedenou stavbu. 

Starosta obce dal hlasovat o návrhu předsedy finančního výboru. 
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
 
 

4)   Projednání a schválení Návrhu rozpočtového výhledu obce Spojil na roky 2011 – 
2012 – předkladatelka  místostarostka obce, předseda finančního výboru. 

 
Starosta obce konstatoval, že rozpočtový výhled musí schválit každá obec. Je to 

jedna z podmínek pro udělení auditu s označením „A“, tedy bez výhrad. Takové to 
hodnocení umožňuje obci žádat o dotace, granty a podobně. Návrh rozpočtového výhledu 
Obce Spojil byl řádně projednán a usnesením finančního výboru přijat  dne 27.11. 2010 a 
následně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu, a to i v elektronické podobě. Tento 
materiál obdrželi členové zastupitelstva obce v písemné podobě s dostatečným 
předstihem. Předložený materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva 
obce. Poté předal slovo místostarostce obce, která uvedla, že navrhovaný rozpočtový 
výhled vychází z reálného stavu hospodaření obce a dalšího možného vývoje, který se 
velmi obtížně v současné době odhaduje. Následně předala slovo předsedovi finančního 
výboru, který předložil Návrh rozpočtového výhledu obce Spojil pro roky 2011 – 2012. 
Pro rok 2011 jsou navrhované příjmy ve výši 3.675.000,-Kč a navrhované výdaje ve výši 
3.675.000,-Kč. Pro rok 2012 jsou navrhované příjmy ve výši 4.130.000,-Kč, navrhované 
výdaje taktéž ve výši 4.130.000,-Kč.  

 
Po vystoupení předsedy finančního výboru otevřel starosta obce k předloženému 

materiálu diskuzi a následně dal hlasovat o jeho přijetí. 
 
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat. 

 

 
 5) Projednání a schválení Návrhu rozpočtového opatření č.10/2010  - 
předkladatelka místostarostka obce, předseda finančního výboru. 

 
Starosta obce konstatoval, že Návrh rozpočtového opatření č.10/2010  byl řádně 

projednán a usnesením finančního výboru přijat dne 27.11. 2010 a následně zveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu a to i v elektronické podobě. Tento materiál obdrželi 
členové zastupitelstva obce v písemné podobě s dostatečným předstihem. Předložený 
materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Po té předal slovo 
předsedovi finančního výboru, který uvedl, že Návrh rozpočtového opatření č.10/2010 je 
předkládán z důvodu vyrovnání jednotlivých paragrafů a položek rozpočtu obce Spojil na 
rok 2010. Obec měla v roce 2010 neplánované příjmy ve výši 92.000,-Kč. Byly to příjmy 
za ověřování listin a podpisů, kopírování listin a za prodej nepotřebného majetku obce – 
fréza a zahradní sekačka Star jet. Z těchto příjmů byla použita částka ve výši 20.000,-Kč 
na dorovnání vyšších výdajů a to v položkách opravy a udržování, nákup pytlů na plasty 
a poplatky. Částka ve výši 72.000,-Kč byla ponechána jako rezerva výdajů obce. 

 Starosta obce po vystoupení předsedy finančního výboru otevřel k projednávanému 
bodu diskuzi a následně dal hlasovat o předloženém návrhu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 Kment Petr. 
 

 
 
 
 



6)    Projednání a schválení Návrhu obecně závazné vyhlášky Obce Spojil č.1/2010 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu  -  předkladatelka místostarostka 
obce. 
         Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce Návrh obecně závazné vyhlášky 
Obce Spojil č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Konstatovala, že návrh 
vyhlášky byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva 
vnitra České republiky tak, jak je obec povinna. Návrh vyhlášky obdrželi členové 
zastupitelstva obce písemně a s dostatečným předstihem. Předložený materiál tvoří 
nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Navrhovaný poplatek ve výši 500,-
Kč na osobu a rok je dle současně platné legislativy maximálně možný. Předpokládaný 
příjem za výběr poplatků pokryje maximálně 2/3 předpokládaných nákladů na likvidaci 
komunálního odpadu v roce 2011. Obec bude doplácet rozdíl více jak 110.000,-Kč. 
Předpokládané celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 jsou 
360.000,-Kč. Dále uvedla, že členové zastupitelstva obdrželi dostatek podkladů pro 
kvalifikované rozhodování o výši poplatku, včetně výpočtů příjmů dle výše poplatku a 
nákladů na likvidaci komunálního odpadu. 

Starosta obce otevřel k předloženému návrhu vyhlášky diskuzi a následně dal 
hlasovat o jeho přijetí. 

 
       Hlasování: všichni přítomní pro, vyhláška byla přijata. 
 
 
 
7)      Projednání a schválení Návrhu obecně závazné vyhlášky obce Spojil č. 2/2010 
o místním poplatku ze psů – předkladatelka místostarostka obce. 
      

        Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce Návrh obecně závazné 
vyhlášky   obce Spojil č.2/2010 o místním poplatku ze psů. Konstatovala, že návrh 
vyhlášky byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva 
vnitra České republiky tak, jak je obec povinna. Návrh vyhlášky obdrželi členové 
zastupitelstva obce písemně a s dostatečným předstihem. Předložený materiál tvoří 
nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Místostarostka obce uvedla, že 
výše poplatku se oproti minulým letům nemění. Návrh je předkládán z důvodu úprav 
legislativy platné od 1.1. 2011.  

   Starosta obce otevřel k předloženému materiálu diskuzi a následně dal o něm 
hlasovat. 
 
      Hlasování: všichni přítomní pro, vyhláška byla přijata.  
 
8) Projednání bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v křižovatce I/36 a 
komunikace III/2982 z obce Spojil a stanovení postupu řešení – zpravodaj  předseda 
kontrolního výboru, předseda výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí. 

Předseda kontrolního výboru informoval členy zastupitelstva o uskutečněných 
jednáních ohledně bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v křižovatce I/36 a 
komunikace III/2982 z obce Spojil. a předložil návrh usnesení  obce Spojil k řešení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v křižovatce I/36 a komunikace III/2982 
z obce Spojil. Předseda kontrolního výboru dále sdělil, že kontaktoval telefonicky pana 
Kunta, z přípravy a realizace staveb. zaměstnance krajského úřadu, který sdělil, že kraj 
nepřipravuje v rámci této křižovatky žádné změny, které by napomohli zvýšit plynulost 
silničního provozu a následně i snížit dopravní rizika. Tento mě dále odkázal na pana 
Umbrauna, rovněž zaměstnance  krajského úřadu. Pan Umbraun se plně ztotožňuje s tím, 



že je nutné křižovatku upravit tak, aby se neomezovala plynulost silničního provozu a 
následně se snížila rizika v dopravě. Pan Umbraun odkázal pana Černáka na pana Webera 
jakožto zástupce správce a majitele komunikace 1/36, který rovněž tuto aktivitu přivítal a 
požádal, aby mu bylo doručeno usnesení zastupitelstva obce Spojil, na jehož základě 
bude vyvoláno jednání se všemi zúčastněnými stranami s cílem vytvořit optimální a 
bezpečné podmínky na výústním objektu křižovatky III/2982 a  silnici 1/36. Dále pan 
Weber konstatoval, že k jednání bude přizván projektant, který se bude celou záležitostí 
následně zabývat. Pan Černák předkládá prostřednictvím starosty obce, kterého požádal o 
zformulování ,návrh na usnesení, aby zastupitelstvo obce přijalo záměr vstoupit v jednání 
s dotčenými správci a vlastníky komunikací s cílem zajistit vyšší plynulost silničního 
provozu a bezpečnost silničního provozu v oblasti křižovatky 1/36 a III/2982.   

Starosta obce otevřel k předložené informaci a návrhu diskuzi. Druhý ze 
zpravodajů pan Petr Kment konstatuje, že tento nápad vzešel z jejich politického 
seskupení Změna. On se s tímto neztotožňuje.  Pan Kment Petr svoje stanovisko 
dokladuje tím, že nevnímá toto místo jako nebezpečné, protože se nepamatuje, kdy se 
tam stala dopravní nehoda. Dále uvádí, že tato křižovatka před nedávnem proběhla 
rekonstrukcí a že by se musela znovu rozkopat. Dále vnímá jako nerozumné zatěžovat 
státní rozpočet takovou to investicí, hlavně v době, kdy se šetří.  

 
Starosta obce dal po ukončení diskuze hlasovat o návrhu pana Černáka. 

 
    Hlasování: pro 7, proti 1 -  Petr Kment, návrh byl přijat. 
 
 
 
9)    Zpráva o činnosti obecního úřadu – zpravodaj místostarosta obce. 

 
Místostarostka obce předložila členům zastupitelstva obce Zprávu o činnosti 

obecního úřadu za uplynulé období. Předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva 
obce písemně předem. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání 
zastupitelstva obce.  

Starosta obce otevřel k předložené informaci diskuzi. 
 
Předseda kontrolního výboru má pocit, že dar by měl být vyčíslen a měl by být 

předmětem zdanění. Dále má pocit, že se nejedná o rekonstrukci stezky, ale pouze o 
skutečnost, že společnost M-silnice a.s. se chtěla zbavit recyklátu aby ušetřila, tudíž jej 
navozila do uvedené cyklostezky, dále vznesl dotaz, zdali se tato oprava plánovala. Dále 
upozorňuje, že materiály se skládaly i na jiných soukromých pozemcích. Dále 
upozorňuje, že stály maringotky dodavatelské firmy na obecních pozemcích. 

Pan starosta sděluje, že pokud by předseda kontrolního výboru trval na v současné 
době nevyčísleném daru, společnost JK stavebniny s.r.o. odstoupí od uzavřené dohody a 
proběhne vzájemné vyfakturování odvedených prací s jasným dopadem na rozpočet obce. 
Rekonstrukce stezky směrem na Dubinu byla plánovanou akcí, jejíž součástí je i podaná 
žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova schválena na řádném 
jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 24. září 2010. Navíc zazněla i ve volebním 
programu Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj a samostatnost obce Spojil. Důrazně 
starosta obce vyvrací názor, že by se jednalo pouze o likvidaci frézinku na obecní stezce. 
Frézink byl rozprostřen po celé délce a šířce stezky, následně zaválcován a po aplikaci 
horké asfaltové emulze zadrcen štěrkem.  Starosta obce jednoznačně názor o 
pochybnostech, které zazněly z úst předsedy kontrolního výboru odmítá. Jedna 
z maringotek stála na obecní komunikaci, druhá maringotka stála na pozemku kraje. O 
tom, zdali materiál byl složen na soukromých pozemcích starosta obce nemá povědomost 
a v případě, že ano, nastává právní vztah mezi dodavatelem a majitelem pozemku.  



Na základě výše uvedených skutečností předkládá starosta obce návrh: Zastupitelstvo 
obce Spojil požaduje odstoupit od uzavřené dohody mezi společností M-silnice a.s., JK 
stavebniny s.r.o. a obcí Spojil a požaduje, aby veškeré práce byly vyčísleny a řešeny 
standardním obchodním způsobem, tedy fakturačně. 

 
  Hlasování: pro 0,  proti 6, zdrželi se 2 – Petr Kment, Ján Černák. 

 
Starosta obce dal hlasovat o tom, aby předložená zpráva byla vzata na vědomí. 
 
Hlasování: všichni pro, zpráva byla vzata na vědomí 

 
 
10)  Úprava odměn zastupitelů obce dle Usnesení vlády č. 891 ze dne 7.12.2010, 
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003.  předkladatel starosta obce. 
       Starosta obce přednesl návrh dle vládního nařízení, aby odměny členů zastupitelstva 
byly od 1.1.2011 sníženy o 5%. Materiál je nedílnou součástí zápisu z jednání 
zastupitelstva obce. 
 
       Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
  
11)  Vyřízení žádosti paní Boženy Melounové – předkladatel starosta obce. 
 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s materiálem předloženým 
výborem pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí. Tento materiál starosta označil jako 
neobjektivní. Na základě uvedeného předložil zastupitelstvu obce návrh na zrušení 
výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí. K předloženému bodu otevřel 
diskuzi. V průběhu diskuze se starosta rozhodl svůj návrh stáhnout s tím, že písemné 
stanovisko ke stížnosti předsedovi uvedeného výboru vrátil a vyzval ho ke zjednání 
nápravy.   
 
12)  Různé  
V bodě různé nebyl předložen žádný bod. 

 
 

13)  Schválení usnesení a závěr  
 

 Hlasování: všichni pro, usnesení bylo přijato. 
 
 Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod.  

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           

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


