
Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 23. července 2010 

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

Neomluven:  

Omluven:  Fukátko, Hladík 

Ověřovatelé zápisu: Melounová, Čápová 

Hosté :   

Jednání zahájeno ve 18.10  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 a požádal o jeho případné 

doplnění ze strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných 

program jednání nedoplnil, předložil jej v původním znění ke schválení. 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 diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

       Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 

Hlasování: všichni přítomní pro, program jednání byl přijat 

 
2)  Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2010 – předkladatelka místostarostka 

obce, předsedkyně finančního výboru 

   

a)Starosta obce nejprve informoval zastupitelstvo obce o přijatém rozpočtovém opatření 

č.4/2010 ve výši 109.211,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Toto rozpočtové 

opatření je v kompetenci starosty obce a bylo přijato v měsíci červnu. 

    

b) V souladu s účetní reformou územně samosprávných celků platné od 1.1. 2010 předložily  

místostarostka obce a předsedkyně finančního výboru  zastupitelstvu obce Spojil návrh 

rozpočtového opatření č.5/2010 ve výši 321. 589,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 

výdajů, tím zůstává rozpočet obce Spojil i nadále vyrovnaný. Tento materiál tvoří nedílnou 

součást zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce Spojil.  

      Starosta obce otevřel k předloženému materiálu diskuzi a následně o něm dal hlasovat.  

 

Hlasování: všichni přítomní pro, materiál byl přijat 
 

 

 

 

 

 



3)  Schválení usnesení a závěr 
  

     Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato 
         

Jednání bylo ukončeno v 18.25   hod.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 

 

                           

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

 
 

 


