
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 13. srpna 2008 
Přítomni:  Křivka, Telecká,  Melounová,  Rozsypal, Kostelecký, Kment, Čápová,            

Neomluven:  Hladík 

Omluven:  Fukátko 

Ověřovatelé zápisu: Kment, Kostelecký 

Jednání zahájeno v  17.35  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. Současně starosta obce doporučuje doplnit program 
jednání o bod, kterým je přijetí OZV č. 1/2008 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veř. prostranství  v obci Spojil a kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Tento 
bod bude zařazen jako 5. a ostatní budou chronologicky  posunuty. 

     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)    Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Sezemice o výkonu služby obecní 
policie. 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s úplným zněním návrhu  
veřejnoprávní smlouvy s městem Sezemice o výkonu služby obecní policie. Současně s tímto 
informoval zastupitelstvo obce, že v rámci Svazku obcí Loučná budou probíhat následná 
jednání týkající se financování obecní policie, a to především ve vztahu vyúčtování 
prokazatelných nákladů oproti případným rozpočtovým příjmům. Dále uvedl, že k datu 
jednání zastupitelstva obce Spojil je personální obsazení  v počtu pěti strážníků.  

Starosta obce otevřel k předloženému návrhu diskusi a následně dal hlasovat.  
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 
3)    Schválení smlouvy s městem Sezemice o spolupráci při aktualizaci a správě 
digitálních mapových podkladů města Sezemice a obcí Borek, Časy, Choteč, Kunětice, 
Rokytno, Spojil, Újezd u Sezemic. 
 
            Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil návrh smlouvy o spolupráci při 
aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Sezemice a obcí Borek, Časy, 
Choteč, Kunětice, Rokytno, Spojil, Újezd u Sezemic v plném rozsahu. 
           .           Starosta otevřel k předloženému návrhu diskusi a následně dal hlasovat. 
 

  Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 



  4)   Schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce v souladu s vládním 
nařízením č. 79/2008 Sb. ze dne  25.2.2008    

  Předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelstvu obce Spojil návrh na úpravu 
odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Spojil, a to plně v souladu s vládním 
nařízením č. 79/2008 Sb. 
     Starosta obce k předloženému návrhu otevřel diskuzi a následně nechal o návrhu hlasovat. 
 Tabulka schválených odměn tvoří nedílnou součást usnesení zastupitelstva obce. 

           Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel, návrh byl přijat 
 
5)   Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č. 1/2008, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Spojil a kterou se 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 
          Starosta a místostarostka obce předložili zastupitelstvu obce Spojil návrh  Obecně 
závazné vyhlášky obce Spojil č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství v obci Spojil a kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 
Starosta obce konstatoval, že znění této vyhlášky obdrželi členové zastupitelstva písemně 
předem, proto k tomuto bodu otevřel diskuzi a následně dal hlasovat. 
          Hlasování: všichni pro, vyhláška byla přijata 
 
6)       Různé 
a)    Na základě podnětů ze strany občanů obce Spojil a z podkladů vyplývajících z poslední 
besedy s občany, předložil starosta obce zastupitelstvu obce návrh na realizaci investiční akce 
„Rekonstrukce a generální oprava místních komunikací v majetku obce Spojil“. Dotčenými 
komunikacemi jsou komunikace v ulicích K Hájovně, V Loukách, Pod Habřím  a částečně 
v ulici U Lípy. 

           Starosta  obce otevřel k předloženému návrhu diskusi a následně nechal o návrhu 
hlasovat.  
           Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
  
b)     Starosta  obce  informoval  zastupitelstvo  obce,  že  na  přelomu měsíců srpna a září 

2008 bude zahájena rekonstrukce a generální oprava ulice Na Okrajích. Současně s tímto 
informuje, že s tímto bude souviset omezení provozu na této komunikaci. Veškeré 
aktuální informace budou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým. 

 
7)        Usnesení a závěr 
           Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           
                                …………………………………. 
                          
                   


