
Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce                                          

ze dne  25. října  2004 

 

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

Neomluven:   

Omluven:  Kareš,  Melounová na dobu nezbytně nutnou          

Ověřovatelé zápisu:   Mencl, Čápová 

Hosté :  Dana Nováková, Vlasta Nováková, Vlasta Kmentová 

Jednání zahájeno v  18. 05  hod. 

 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

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

 Starosta obce  předložil  zastupitelstvu  obce  program  jednání zastupitelstva  obce  ke  

chválení, který byl zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a požádal  

o  případné  doplnění.  Dále  konstatoval,  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 nebyla 
proti  

němu vznesena žádná připomínka.   

 Předsedající konstatoval, že do diskuse se přihlásila s připomínkou k bodu č. 3 paní D. 
Nováková. 

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
  

 Hlasování:  všichni pro  

 
2)  Schválení prodeje pozemků dle zveřejněného záměru. 
 Zastupitelstvo obce usnesením schválilo  prodej pozemků  dle přiloženého 
zveřejněného záměru.  
 Hlasování:  všichni pro 

 

 
3) Schválení prvních kroků pro realizaci stavby „Centrum obce Spojil“. 
 
 a) Zastupitelstvo obce se usneslo a tímto potvrdilo uzavření smlouvy o dílo č. 245/04 
uzavřenou s architektonickou kanceláří Ing. arch. Maléře. Předmětem smlouvy je vypracování 
třístupňové dokumentace pro realizaci výstavby řadových bytových objektů ( 2x 5 
dvougeneračních RD). Zastupitelstvo obce bylo s touto smlouvou prokazatelně seznámeno, 
což je stvrzeno přílohou, která tvoří nedílnou součást zápisu. 



 Hlasování:  všichni  pro 

 

  

 

 V 18. 15 se dostavila paní Melounová. 
  

 b) Starosta otevírá diskusi  k předloženému tématu. 
  
 Starosta obce informoval, že na den 5. 11. 2004 svolává pracovní poradu zúčastněných 
na realizaci stavby „Centrum obce Spojil“. Závěry této pracovní porady budou projednány na 
jednání zastupitelstva obce, které se bude konat  pravděpodobně 8. 11. 2004.  
 
 c) Do diskuse se přihlásila paní  Nováková a přečetla  písemné vyjádření k předmětné 
stavbě, které bude tvořit nedílnou součást zápisu.  
 
  
4) Různé. 

  
 
5) Schválení  usnesení a závěr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  .................................... 
                    
                                .................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


