
 
 

 U S N E S E N Í  
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 6/2018 

ze dne 5. listopadu 2018   
 

 

 

I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu pana MUDr. Karla Mencla a pana 

Mgr. Daniela Přibyla. 
 

II.  

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Spojil. 
 

III. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby volba starosty probíhala aklamací. 

 

IV. 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů volí starostou obce paní Radku Ministrovou. 

 

V. 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Ing. Tomáše 

Kučeru. 

 

VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor obce Spojil, 

oba výbory budou pětičlenné. 

 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje  předložený Statut a jednací řád výborů 

ZoS. Schválený Statut a jednací řád výborů ZoS bude v plném znění přílohou zápisu 

z dnešního zasedání ZoS. 

 

IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedkyni finančního výboru paní Ing. 

Dianu Houdovou. 

 

 



                                                                        X. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedu kontrolního výboru pana Mgr. 

Daniela Přibyla. 

XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členy finančního výboru pana Ing. Miloslava  

Zavorala, Ing. Lenku Chlostovou, Ing. Zdeňka Nedvěda a paní Barboru Kadaňovou. 

 

XII. 

Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členy kontrolního výboru pana Jana 

Štěpánka, MUDr. Karla Mencla, Vladimíra Kosteleckého a Ing. Jaroslava Jandla. 

 

XIII. 

Zastupitelstvo obce svým usnesením ukládá předsedům finančního a kontrolního výboru 

předložit zastupitelstvu obce na vědomí plán jednání finančního výboru a kontrolního výboru 

na rok 2019. Termín předložení 30.11.2018. 

 

XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil odkládá projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce 

Spojil pro volební období 2018 – 2022 na další zasedání zastupitelstva obce. 

 

XV. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2018 v kompetenci 

Zastupitelstva obce Spojil ve výši 1.988.365 Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 

 

XVI. 

Zastupitelstvo obce Spojil  bere svým usnesením na vědomí bez výhrad záměr starostky obce 

zřídit v souladu s § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:  

Komisi pro občanské záležitosti, kulturu a sport.  

Komisi stavební a územně plánovací.  

Komisi pro dopravu, bezpečnost a životní prostředí. 

Komisi pro rozvoj obce a dlouhodobé investiční plánování. 

 

 

 

 

 

 

Starostka: ……………………………. 

 

 

 

 

 

Místostarosta: …………………………….  


