
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  19. 12. 2007 

 

Přítomni:  Křivka, Telecká,  Melounová,   Kostelecký,  Čápová,  

                   Fukátko 

Neomluven:  Hladík 

Omluven:  Rozsypal,  Kment 

Ověřovatelé zápisu:   Melounová, Ing. Fukátko 

Hosté :  Vlasta Kmentová, Ing. Meloun, Ing. Rohlík 

Jednání zahájeno v  18. 05  hod. 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

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

 Starosta  předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce, který byl 

zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile ke schválení  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.   

Dále předsedající konstatoval, že do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 

        Hlasování:  všichni  přítomní pro,  program byl přijat 

 

2)            Informace o připravované výstavbě STARZONE Černá za Bory – zástupci firmy  

                 Miros  
               Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že tento bod programu byl na jednání 

zařazen na základě žádosti zástupců společnosti STARZONE  a.s.,   Miros a.s. – ing. Rohlík 

a předal jim slovo. Na základě závazného stanoviska investora zastoupeného ing. Rohlíkem, 

bylo sděleno zásadní stanovisko, kdy technické řešení nakládání s dešťovými vodami je 

řešeno na stoletou vodu. Dále konstatoval, že celý projekt prošel zjišťovacím řízením a bylo 

zjištěno, že projekt nemusí být řešen plnou EIA.  

           Starosta obce otevřel k předloženému bodu programu diskuzi. Z celé diskuze 

vyplynula skutečnost, že zastupitelstvo obce Spojil trvá na svém původním usnesení č. odst. 

6, Usnesení zastupitelstva obce Spojil č. 5/2007 ze dne 16. 11. 2007. Starosta obce dal o 

tomto usnesení hlasovat. 

 

      Hlasování: všichni přítomní pro 
      

  

 



3)      Schválení  rozpočtu obce Spojil pro rok 2008 – předkladatel starosta obce, 

předsedkyně finančního výboru.  

            Starosta obce konstatoval, že usnesení finančního výboru včetně návrhu  rozpočtu 

obce Spojil pro rok 2008  ze dne 21. listopadu 2007 bylo řádně zveřejněno na úřední desce, a 

to v termínu od 23. listopadu 2007 do dnešního dne. Předsedkyně finančního výboru 

předložila zastupitelstvu obce Spojil usnesení finančního výboru včetně návrhu  rozpočtu 

obce Spojil pro rok 2008,  k projednání a ke schválení.  

            Starosta obce konstatoval, že oba předložené dokumenty jsou nedílnou součástí 

zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce a otevřel k předloženým dokumentům diskuzi a 

následně dal hlasovat o předloženém návrhu.  

  Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  

4) Informace o činnosti obecního úřadu a výborů – místostarostka obce a předsedové 

výborů. 

           Starosta obce předložil návrh, aby tato informace byla vzata na vědomí.  

      Hlasování: všichni přítomní pro, zpráva byla vzata na vědomí 

  

5) Různé 
K bodu různé se nikdo nepřihlásil. 

      

6) Usnesení a závěr 
 

 

Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 

 

                           

                                …………………………………. 

                          

                   


