
Zápis z řádného jednání zastupitelstva                                          
ze dne 26. července 2000 

 

Přítomni: Křivka,  Mencl,  Melounová, Škoda, Zeman, Burianec, Čápová                    
Neomluven:  Racek                
Omluven:  Stradiot                        
Ověřovatelé zápisu:  Čápová, Melounová                             
Hosté : Kmentová, Kment B.,  Palov J. 

Jednání zahájeno v 19.05 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva včetně doplňku starosty  na doplnění 
programu o body: 

 a) schválení žádosti k Půdnímu fondu ČR o převod pozemků KN 527/2, 527/3, 121/3, 
200/2 a  234 KÚ Spojil, 

 b) informace starosty o dění v mikroregionu LOUČNÁ 

 c) informace o hospodaření obce a schválení návrhu změn rozpočtu pro rok 2000, 

 d) schválení záměru stavby Obecního domu v rámci strategie rozvoje obce Spojil a            

                zahájení diskuse na toto téma a k předloženým materiálům. 

Hlasování:  všichni pro 

 

2)  Schválení Obecně závazné vyhlášky obce o závazných částech Změny II. územního plánu 
sídelního útvaru Spojil.  

Hlasování:  všichni pro 

 

 3) Žádost k Půdnímu fondu ČR o převod výše uvedených pozemků do vlastnictví obce Spojil. 
Podle dostupných informací je záležitost na dobré cestě a je možné o tento převod zažádat. 

Hlasování:  všichni pro 

 

4)  Starosta informoval zastupitelstvo o dotacích do mikroregionu na zpracování plánu rozvoje a 
stran komunikace - výpočetní techniky. 

 Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí 

 

5) Starosta podal zprávu o dotaci z programu obnovy venkova získaných pro obec a jejich členění: 

Návrh : 

do plánovaných příjmů .................................................................................. +  120.000,- Kč 

do plánovaných výdajů - povýšit rekonstrukci obecního rozhlasu o .................... 40.000,- Kč 

      - povýšit náklady na provoz výpočetní techniky o ...........10.000,- Kč   

do fondu rezerv ....................................................................................................70.000,- Kč   

Hlasování:  všichni pro 

 

6) Zastupitelstvu byl předložen záměr stavby „Obecního domu“, včetně předběžných plánků. 
Zastupitelstvo bylo požádáno o schválení záměru stavby k tomu, aby mohla být o této záležitosti 
zahájena široká diskuse jak s veřejností, tak s příslušnými odborníky. 



Hlasování:  všichni pro 

 

7)  Různé:  

 a) informace starosty o napojení do systému EKO-KOM 

 b) pan Palov - stížnost na vydání poslední „Drbny“ - otázka článku o hospodě a otevřený 
  dopis pánů Biedermanna a Horáka. 

     Pan Palov žádá veřejnou omluvu ohledně vyvěšení Otevřeného dopisu na úřední   
     vývěsce.  

  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  .................................................       
         

               .................................................  
 
 


