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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.5/2012 

ze dne 11. října 2012 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, , Ing. Boris Fukátko,  Ing. Jan Meloun, Petr Kment,  
MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Tomáš Kučera 

Neomluven: 

Omluven: Libor Kment, Ján Černák 

Ověřovatelé zápisu: Petr Kment, Ing. Boris Fukátko 

Hosté :  Petra Prokůpková, Luboš Prokůpek, Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Božena 
Melounová, Jakub Kremlička, Jan Štěpánek, Vladimíra Rozsypalová, Zdeněk Nedvěd, Ilona 
Křivková, Vlasta Kmentová, Bohuslav Kment st., Jan Volše, Jakub Jandl, Jaroslav Jandl, Jan 
Matěj, Jan Adamec ml., Jana Netušilová, Miloš Záleský, Daniel Vondra, Ivana Roztočilová 

Jednání zahájeno v 18.04 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 
Konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášeníschopné. 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce 
v úřední desce Obecního úřadu ve Spojilu. Dále požádal o případné doplnění programu 
jednání ze strany členů zastupitelstva obce. Místostarostka obce paní Miluše Telecká požádala 
o doplnění programu ve věci projednání dvou rozpočtových opatření, a to rozpočtového 
opatření č.5 v kompetenci starosty obce a rozpočtového opatření č.6 v kompetenci 
zastupitelstva obce. Tyto body budou zařazeny jako třetí a čtvrtý v pořadí. Před jednáním 
zastupitelstva obce Spojil požádal pan Ján Černák o doplnění programu o záležitost týkající se 
osvětlení směrem na Dubinu. Vzhledem k tomu, že se pan Černák na jednání omluvil 
z důvodu návštěvy lékařské pohotovostní služby, ale tato omluva je zprostředkovaná panem 
Liborem Kmentem a není známo, zda se pan Černák na jednání dostaví, bude tento bod 
prozatím ponechán v programu. Zařazen bude jako pátý a ostatní poté budou chronologicky 
posunuty. Starosta obce předložil  program včetně doplňků ke schválení. 

 
PROGRAM :  
 

1. Zahájení – starosta obce.  
2. Úprava výše odměny místostarostky obce Spojil v návaznosti na změnu organizační 

struktury obecního úřadu ve Spojile – předkladatel starosta obce. 
3. Informace o přijatém  rozpočtovém opatření č.5/2012 v kompetenci starosty obce 

Spojil – zpravodaj místostarostka obce 
4. Projednání rozpočtového opatření č.6/2012 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel místostarostka obce 
5. Zpráva o osvětlení směrem na Dubinu – předkladatel Ján Černák, člen zastupitelstva 

obce 
6. Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období -  zpravodaj místostarostka obce. 
7. Různé. 
8. Závěr. 

 
Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 
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        Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl řádně 
zveřejněn a nebyla proti němu vznesena žádná připomínka.   

        Dále předsedající konstatoval, že se do diskuze v souladu s jednacím řádem přihlásil pan 
Luboš Prokůpek. Následně se verbálně přihlásil do diskuze pan Jan Matěj. Starosta obce 
konstatoval, že přestože se pan Matěj nepřihlásil do diskuze v souladu s jednacím řádem, 
bude mu po projednání všech příspěvků v bodě různé uděleno slovo pro jeho diskusní 
vystoupení. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje pana 
Petra Kmenta a Ing. Borise Fukátka. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na ověřovatele 
zápisu. 
 
Hlasování:  všichni přítomní pro, ověřovatelé zápisu byli schváleni.   
 
2) Úprava výše odměny místostarostky obce Spojil v návaznosti na změnu organizační 
struktury obecního úřadu ve Spojile - předkladatel starosta obce.  
 
     V návaznosti na vzniklou organizační strukturu obecního úřadu ve Spojile, kdy od 
1.10.2012 bylo zřízeno pracovní místo na poloviční pracovní úvazek organizační pracovník 
obce. Na toto místo jsem přijal paní Miluši Teleckou, která rovněž zastává v obci Spojil 
volenou  funkci neuvolněné místostarostky obce. Byla zařazena do pracovního poměru 
v souladu s vládním nařízením o platových podmínkách zaměstnanců veřejné správy. Na 
základě již řečeného a na základě vzájemné dohody doporučuji zastupitelstvu obce přijmout 
návrh na snížení odměny funkce neuvolněného místostarosty obce Spojil se současných 14. 
480,-Kč na 10.000,-Kč. Provedenou změnou organizační struktury obecního úřadu ve Spojile 
a přijetím tohoto usnesení nebude narušena vyrovnanost přijatého rozpočtu obce Spojil na rok 
2012.  
 
      Starosta obce otevřel k předloženému návrhu diskuzi a následně dal o něm hlasovat. 
 
Návrh na usnesení č. 5/2012/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
snížení odměny neuvolněné místostarostky obce Spojil ze současných 14.480,- Kč na 
10.000,-Kč 
     
Hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi – Miluše Telecká, Petr Kment , Zastupitelstvo obce Spojil 
svým usnesením schválilo snížení odměny neuvolněné místostarostky obce Spojil ze 
současných 14.480,- Kč na 10.000,-Kč 
 
 
3) Informace o přijatém  rozpočtovém opatření č.5/2012 v kompetenci starosty obce 

Spojil – zpravodaj místostarostka obce 
      Místostarostka obce informovala zastupitelstvo obce o přijatém rozpočtovém opatření 
č.5/2012 v kompetenci starosty obce. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 100.000,- Kč jak 
na straně příjmů, tak na straně výdajů. Tato finanční částka je dotace z Programu obnovy 
venkova na I. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Toto rozpočtové opatření tvoří 
nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Následně předsedající otevřel 
k projednávanému bodu diskuzi a po té předložil návrh na usnesení. 
 
Návrh na usnesení č. 5/2012/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 
vědomí informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.5/2012 v kompetenci starosty obce 
Spojil a to ve výši 100.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
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Hlasování: všichni přítomní pro, Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením vzalo na 
vědomí informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.5/2012 v kompetenci starosty obce 
Spojil a to ve výši 100.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
 
4) Projednání rozpočtového opatření č.6/2012 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil 

– předkladatel místostarostka obce 
 
      Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č.6/2012 
v kompetenci zastupitelstva obce. Konstatovala, že toto rozpočtové opatření stejně jako 
předchozí rozpočtové opatření č.5/2012 obdrželi členové zastupitelstva písemně předem. 
Toto rozpočtové opatření je ve výši 64.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
Jedná se o aktualizaci příjmové a výdajové části rozpočtu obce Spojil na základě výsledků 
hospodaření obce Spojil a potřeb rozpočtového procesu, které vyplynuly z výkazu pro 
hodnocení rozpočtu obce k 30.9. 2012. Toto rozpočtové opatření tvoří nedílnou součást 
zápisu z jednání zastupitelstva obce. Následně starosta obce otevřel k projednávanému bodu 
diskuzi. Do diskuze se přihlásil pan Tomáš Kučera s dotazem kolik bude celkem etap 
rekonstrukce veřejného osvětlení a jaká je předpokládaná výše nákladů. Starosta obce 
odpověděl, že dle zastupitelstvem obce schválené aktualizace Programu obnovy venkova je 
předpokládaná výše 1.000.000,-Kč. Za 1. etapu považujeme doplnění páté lampy osvětlení 
směrem na Dubinu a u stávajícího osvětlení v obci výměnu stávajících žárovek sodíkových 
za nízkoenergetické úsporné žárovky. Další etapy by se týkaly rozšíření osvětlení v nově 
vznikajících lokalitách  obce Spojil a údržby osvětlení jako jsou nátěry apod. Dále starosta 
obce informoval přítomné, že ÚMO Pardubice-Dubina schválil zakoupení 1 lampy veřejného 
osvětlení na cestu směrem na Dubinu, která bude umístěná na hranici katastru obce Spojil a 
Studánka.   
  Poté starosta obce předložil návrh na usnesení. 

 
Návrh na usnesení č. 5/2012/III: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
rozpočtové opatření č.6/2012 ve výši 64.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů. 
 
Hlasování: všichni přítomní pro, Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo 
rozpočtové opatření č.6/2012 ve výši 64.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů. 
 
5) Zpráva o osvětlení směrem na Dubinu – předkladatel Ján Černák, člen 

zastupitelstva obce 
       Vzhledem k tomu, že předkladatel zprávy pan Ján Černák se na jednání dosud nedostavil, 
byl tento bod jednání odložen na pozdější dobu. Jako pátý bod byl projednáván původně bod 
č.6.  
 
 Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. – zpravodaj místostarostka obce 
 
       Místostarostka obce přednesla zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období, 
která se stane nedílnou součástí zápisu. Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi 
a následně předložil návrh na usnesení. 
 
Návrh na usnesení č.5/2012/IV Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 
vědomí Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 
     
Hlasování: všichni přítomní pro, Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období 
byla vzata na vědomí bez výhrad.  
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 6)Různé:  
 
      V bodě různé vystoupil jako první pan Luboš Prokůpek, který vznesl několik dotazů na 
pana Petra Kmenta ohledně jeho dopisu občanům. Vzhledem k tomu, že považoval odpovědi 
pana Petra Kmenta za nedostačující, požádal jej o důkazní materiály. Za tímto účelem byla 
starostou obce v 18,34 hodin vyhlášena technická přestávka 10 minut, aby si mohl pan Kment 
přinést potřebné materiály. 
      V 18,45 hodin bylo jednání zastupitelstva obce Spojil opět zahájeno. Vzhledem k tomu, že 
pan Petr Kment nebyl ještě přítomen, bylo uděleno slovo panu Janu Matějovi na jeho diskusní 
vystoupení. Pan Matěj vznesl dotazy na veřejné osvětlení v obci zejména ve vztahu k I.etapě 
jeho rekonstrukce, která právě probíhá. Jde zejména o připomínky občanů, že dříve měli 
osvícené svoje nemovitosti a nyní ne. Na tuto skutečnost bylo poukázáno zejména ve vztahu 
k vloupáním v okolních obcích. Starosta obce na tyto dotazy odpověděl. Pro pana Matěje byly 
jeho odpovědi dostačující. V této souvislosti informoval starosta obce přítomné, že 
v nejbližších dnech dojde k demontáži solárního osvětlení na polní cestě na Dubinu za účelem 
instalace nové technologie ovládacího zažízení. 
      V 18,58 se dostavil pan Petr Kment a pokračovala diskuze nad obsahem jeho dopisu 
občanům. Vzhledem k tomu, že tazatel pan Luboš Prokůpek nepovažoval předložený  
materiál za důkazní a týkal se pouze jednoho z jeho mnoha dotazů, rozpoutala se následně na 
dané téma bohatá diskuze, v níž postupně vystoupili pan Jan Štěpánek, paní Melounová, pan 
Rozsypal, paní Prokůpková, paní Netušilová, paní Rozsypalová, pan Křivka a paní Telecká. 
 
 
6) Závěr. 

 
       Závěrem starosta obce konstatoval, že vzhledem k tomu, že se pan Ján Černák nedostavil 
na jednání zastupitelstva obce Spojil, vyřazuje z programu jednání původní bod č.5 Zpráva o 
osvětlení směrem na Dubinu . Tento bod bude projednán na příštím jednání zastupitelstva 
obce Spojil. Po té jednání ukončil. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.45hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 
 
 
 


