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Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.3/2012 

ze dne 9. června 2012 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, Ján Černák, Ing. Tomáš 

Kučera, MVDr. Svatopluk Rozsypal 

Omluven: Libor Kment, Ing. Boris Fukátko 

Ověřovatelé zápisu: Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal 

Hosté :   

 

Jednání zahájeno v 10.00 

1)    Zahájení a schválení programu mimořádného jednání zastupitelstva obce.   

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

Konstatoval, že mimořádné jednání zastupitelstva obce je usnášeníschopné. 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce 

v úřední desce Obecního úřadu ve Spojilu a předložil jej ke schválení. 

 

 

PROGRAM : 
1. Zahájení – starosta obce.  

2. Přijetí usnesení k oficiálnímu zahájení Spojilské letní slavnosti – starosta obce.  

3.       Závěr. 

 

Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 

      

       Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje Petra 

Kmenta  a MVDr. Svatopluka Rozsypala. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na 

ověřovatele zápisu. 

Hlasování:   6  pro,  1 se zdržel – Petr Kment, ověřovatelé zápisu byli schváleni.   

 
     Poté starosta obce přešel k druhému bodu programu. 

 

 
2) Přijetí usnesení k oficiálnímu zahájení Spojilské letní slavnosti.  

 
Starosta obce ve svém vystoupení konstatoval, že součástí dnešní „Spojilské letní slavnosti“ je 

i ocenění občanů, kteří se zasloužili v uplynulých dvaceti letech o rozvoj naší obce. Jedním 

z ocenění je i Čestné občanství obce Spojil, které podléhá projednání a schválení 

v zastupitelstvu obce Spojil. V této souvislosti předložil starosta obce návrh, aby Čestné 

občanství obce Spojil bylo uděleno paní Boženě Melounové.  

Jako zdůvodnění tohoto svého návrhu uvedl následující: Paní Božena Melounová od 

prvopočátku novodobé historie obce Spojil sehrála velmi významnou roli v našem 

společenském životě. Svoji pílí a pečlivou prací v oblasti shromažďování materiálů o historii 

a současnosti naší obce a jejich sepsáním v podobě kroniky obce vytvořila nesmazatelný 

odkaz, který je pro nás a pro naše nastupující generace studnicí poznání a vzpomínek. Po řadu 

let byla aktivní, zodpovědnou a neúnavnou členkou zastupitelstva  obce Spojil, redakční rady 

a předsedkyní Finančního výboru obce Spojil. Tento návrh starosta obce předložil po velmi 
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důkladném zvážení, protože si je vědom hodnoty, která tkví v tomto nejvyšším ocenění, které 

může být uděleno  obcí, a to v souladu se zákonem o obcích. Dospěl plného přesvědčení, že 

paní Božena Melounová splňuje veškeré předpoklady pro to, aby toto Čestné občanství obce 

Spojil jí bylo uděleno.  

 

Následně otevřel k předloženému bodu diskuzi. 

 

Poté dal o návrhu hlasovat.  

 
Návrh na usnesení 3/2012/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje udělení 

Čestného občanství obce Spojil paní Boženě Melounové, bytem K Hájovně 64, Spojil. 

 

 

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel – Petr Kment, Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 

schválilo udělení Čestného občanství obce Spojil paní Boženě Melounové, bytem 

K Hájovně 64, Spojil. 

 

 

 

 

3) Závěr   

 
Jednání bylo ukončeno ve 10.10 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé ………………………………………….. 

 

 

                   …………………………………………… 

 

 

 


