
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          

Spojil ze dne 4. prosince  2002 

 

Přítomni:  Křivka, Mencl, Melounová,  Čápová,  Kment, Telecká, Hladík, Kareš, Šlingr  

Neomluven:  

Omluven:             

Ověřovatelé zápisu:  Hladík, Čápová 

Hosté : Adamec, Kmentová, Čermák, Čermáková,      

Jednání zahájeno v 17, 03 hod. 

 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu se stávajícím jednacím 
řádem. 

 Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce ke 
schválení, který byl zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a žádá o 
případné doplnění. Dále konstatuje, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a 
zveřejněno, je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl   zveřejněn a nebyly 
proti němu podány žádné námitky.  

 Předsedající konstatuje, že do jednání se z hostů nikdo nepřihlásil. 

 Byla podána námitka proti zápisu ze dne 16. října 2002 vedena pod č.j. 236/02 ze dne 
27. 10. 2002. Byl napaden bod 5 programu jednání zastupitelstva obce, a to manželi 
Čermákovými. V souvislosti s tímto žádá starosta o doplnění programu o bod: usnesení 
kontrolního výboru ve věci námitky manželů Čermákových k programu jednání zastupitelstva 
obce ze dne 16. října 2002 - bod 5. Tento bod bude projednán jako druhý v pořadí  jednání. 

 Na základě žádosti předsedy Komise pro bezpečnost a životní prostředí bude zařazen 
do řádného bodu jednání návrh předložený předsedou ve věci umístění retardérů. Tento bod 
bude zařazen před bodem různé. 

 Následně dává hlasovat o přijetí programu. 
Hlasování: všichni pro 

 

2) Usnesení Kontrolního výboru k námitce podané manželi Čermákovými. 

 Předsedkyně Kontrolního výboru přečetla úplné znění usnesení Kontrolního výboru ze 
dne 3. 12. 2002, které se stává nedílnou součástí  zápisu  z dnešního jednání.  Starosta obce 
pověřuje člena zastupitelstva obce  pana Kareše, aby společně s manželi Čermákovými 
vytvořili návrh dohody, která bude pojednávat o konečném řešení komunikace a věci s tím 
souvisejících.  
  

 



3)    Schválení odměn členů zastupitelstva v souladu s nařízením vlády 358/2000 - 

zpravodaj starosta.   
 V souladu s nařízením vlády č. 358/2000 předložíla  účetní obecního úřadu ke 
schválení výši odměn představitelů obce, předsedů výborů a komisí. 
 Starosta 8. 100,- Kč, místostarosta 6. 980,- Kč, předseda Kontrolního výboru 980,- Kč, 
předseda Finančního výboru 980,- Kč, předseda Komise pro občanské záležitosti 980,- Kč, 
předseda Komise stavební a územně plánovací  980,- Kč, předseda Komise pro bezpečnost a 
životní prostředí 980,- Kč, člen zastupitelstva 410,- Kč. 
Starosta obce otevírá diskusi k předloženému bodu, do kterého se nikdo z členů zastupitelstva 
obce nepřihlásil. 
 

Hlasování: všichni pro 

 

 

4)     Likvidace odpadů pro rok 2003 včetně výkladu právních předpisů - zpravodaj 

místostarosta.  

   
 Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce se způsobem likvidace a nakládání s 
tuhým komunálním odpadem pro rok 2003. Konstatuje, že není nutno měnit vyhlášku o 
poplatcích v oddíle poplatek za likvidaci a shromažďování tuhého komunálního odpadu. 
  
 

 

5)     První čtení návrhu rozpočtu obce Spojil pro rok 2003 - zpravodaj předsedkyně 

Finančního výboru. 

 Starosta obce předal slovo předsedkyni Finančního výboru jakožto zpravodaji k bodu 5 
předmětného jednání zastupitelstva obce. 
 Předsedkyně Finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s úplným zněním 
usnesení č. 4 ze dne 28. 11. 2002. Starosta konstatoval, že toto usnesení bude nedílnou 
součástí zápisu. Vlastní schválení rozpočtu proběhne při následujícím jednání zastupitelstva 
obce. 
 
 
 

6) Rozhodnutí o výsledku přezkoumání investiční akce kanalizace obce - zpravodaj 

starosta. 

 Starosta obce společně se svým zástupcem seznámili zastupitelstvo obce s úplným 
zněním Rozhodnutí o výsledku přezkoumání, dále pak s úplným zněním dopisu adresovaným 
řediteli Finančního úřadu v Pardubicích, s dopisem adresovaným Ministerstvu financí ČR 
prostřednictvím Finančího úřadu v Pardubicích. 
 Starosta otevřel k předloženým materiálům diskusi, do které se nikdo z přítomných 
nepřihlásil. Zastupitelstvo obce bere obsah obou dopisů na vědomí a s jejich obsahem 
souhlasí. 
 
Hlasování: 8 pro, jeden se zdržel 

 

 

7)  Předseda Komise pro bezpečnost a životní prostředí požádal před jednáním 
zastupitelstva obce starostu, aby zařadil do programu řádného jednání zastupitelstva obce 



žádost pana Jaroslava Kučery, bytem Spojil 32 ohledně umístění  retardérů v prostoru před 
uličkou. Žádost je doplněna listinou, kde se dotčení obyvatelé vyjádřili souhlasem či 
nesouhlasem k umístění retardérů. Tato žádost včetně listiny bude tvořit nedílnou součást 
zápisu. Starosta obce otevřel k předloženému tématu diskusi. 
 Předseda Komise pro bezpečnost a životní prostředí  bude informovat žadatele, aby 
předložená žádost byla doplněna o prohlášení majitelů nemovitostí, kteří by mohli být 
provozem vozidel na pozemní komunikaci v místě retardéru poškozeni. Zastupitelstvo obce 
dále požaduje odborné vyjádření statika k předmětné záležitosti. V současné době doporučuje 
řešit záležitost způsobem správního řízení přestupku v souladu se zákonem O přestupcích. 
  
 
 

8) Schválení usnesení a závěr 

 

Hlasování: všichni pro 

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


