
Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 10. listopadu 2010 

Přítomni:  Křivka, Telecká, Meloun, Kučera, Fukátko, Rozsypal, Kment Libor, Kment Petr,    

                    Černák           

Neomluven:  

Omluven:   

Ověřovatelé zápisu:  Petr Kment, Svatopluk Rozsypal 

Hosté :  Lacušová, Štěpánková 

Jednání zahájeno ve 19.00  hod. 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Jednání zastupitelstva obce Spojil zahájil dosavadní starosta obce Jan Křivka. 

       Předsedající konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo svoláno  dosavadním 
starostou tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, informace podle 
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Spojil  zveřejněna 
v souladu se zákonem a jednacím řádem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.11.2010 do 10. 11.  
2010. Předsedající dále konstatoval, že ze zvolených devíti členů zastupitelstva obce Spojil je 
přítomno devět,  jednání zastupitelstva obce je tudíž usnášení se schopné. 

Předsedající 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. 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. 

       Předsedající jako ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Spojil 
navrhuje pana Svatopluka Rozsypala a pana Petra Kmenta 

Hlasování: všichni pro, program a ověřovatelé zápisu byli schváleni. 

        Předsedající informoval zastupitelstvo obce Spojil a přítomné občany o tom,  

že dne 29. 10. 2010 obdržel rezignaci člena zastupitelstva za Sdružení nezávislých kandidátů 
Změna, pana Ing. Tomáše Plecháčka Ph.D. Vzhledem k této skutečnosti vydal v souladu 

s § 55 odst.2 a § 45 odst.5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Spojil panu Jánu Černákovi, který byl prvním 
náhradníkem za Sdružení nezávislých kandidátů Změna. 
 

2)  Slib nově zvolených členů zastupitelstva obce pro volební období 2010-2014. 
     Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 
obce ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy 

zastupitelstva obce, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění). 



     Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Spojil a jejích občanů a řídit se Ústavou  a zákony České 
republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“  a podpisem na připravený arch. 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Předsedající 
doporučil, aby zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením vzalo na vědomí složení slibu bez 
výhrad všemi členy zastupitelstva. Po té zazněla státní hymna České republiky. 
 
 

3)  Složení mandátu současného starosty obce Spojil. 

      
            Dosavadní starosta obce Jan Křivka složil svůj mandát a předal řízení jednání 
zastupitelstva obce Spojil nejstaršímu členu zastupitelstva panu Svatopluku Rozsypalovi. 
 

4)  Volba starosty obce Spojil. 
.      Předsedající jednání přistoupil k dalšímu bodu programu, což je volba neuvolněného 
starosty obce Spojil. Předsedající doporučil, aby volba starosty probíhala aklamací. O 
předloženém návrhu dal hlasovat. 
 
Hlasování: 8 pro, 1 proti – Petr Kment, návrh byl přijat. 

 
Předsedající dále požádal zástupce obou sdružení nezávislých kandidátů a členy 

zastupitelstva obce o předložení návrhů na funkci starosty obce Spojil. 
                     

Sdružení nezávislých kandidátů Změna navrhlo jako kandidáta na starostu obce Spojil 
paní Miluši Teleckou. Paní Miluše Telecká kandidaturu nepřijala. 

Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj a samostatnost obce Spojil navrhlo jako 
kandidáta na starostu obce Spojil pana Jana Křivku. Pan Jan Křivka kandidaturu přijal.            

 
Vzhledem k tomu, že první navržený kandidát na funkci starosty obce kandidaturu 

nepřijal, dal předsedající hlasovat o návrhu, aby starostou obce byl pan Jan Křivka. 
 

Hlasování: 5 pro, 3 proti – Libor Kment, Petr Kment, Ján Černák, 1 se zdržel – Jan 

Křivka, návrh byl přijat. 
 

    Vzhledem ke skutečnosti, že proběhla volba nového starosty obce Spojil, kterým byl 

zvolen pan Jan Křivka, předal předsedající další řízení jednání zastupitelstva obce Spojil nově 

zvolenému starostovi obce. 

 
 
5)   Volba místostarosty obce Spojil. 

 
       Předsedající jednání přistoupil k dalšímu bodu programu, což je volba místostarosty obce 
Spojil. Předsedající nejdříve předložil návrh, aby funkce místostarosty obce Spojil byla funkcí 
neuvolněnou. Zároveň informoval členy zastupitelstva obce a přítomné občany, že je 
připraven v nejbližší budoucnosti předložit zastupitelstvu obce návrh, aby funkce 
místostarosty obce byla funkcí uvolněnou. K předloženému návrhu otevřel předsedající 
diskuzi a následně dal hlasovat o předloženém návrhu. 
 
Hlasování: 7 pro, 1 proti – Svatopluk Rozsypal, 1 se zdržel – Petr Kment, návrh byl 

přijat.  



 
 
Předsedající doporučil, aby volba místostarosty probíhala aklamací. O předloženém návrhu 
dal hlasovat. 
Hlasování: 9 pro, návrh byl přijat 

 
       Předsedající dále požádal zástupce obou sdružení nezávislých kandidátů a členy 
zastupitelstva obce o předložení návrhů na funkci místostarosty obce Spojil. 
 

         
  Sdružení nezávislých kandidátů Změna navrhlo jako kandidáta na místostarostu obce 

Spojil paní Miluši Teleckou. 
 

             Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj a samostatnost obce Spojil navrhlo jako   
kandidáta na místostarostu  obce Spojil paní Miluši Teleckou. 
            Vzhledem k tomu, že na funkci místostarosty obce byl předložen jeden kandidát, dal 
předsedající hlasovat o tom, aby funkci místostarosty obce vykonávala paní Miluše Telecká. 
 

            Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel – Miluše Telecká, návrh byl přijat. 
 
 

           6)  Zřízení výborů.  
Starosta obce navrhl zastupitelstvu obce Spojil schválit následující výbory jako svůj 

odborný a poradní orgán: 

Finanční výbor 

Kontrolní výbor 

Výbor pro občanské záležitosti  

Výbor stavební a územně plánovací 

Výbor pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí 

K předloženému návrhu otevřel diskuzi a následně dál hlasovat. Doporučil, aby se o návrhu 
hlasovalo jako o celku, a to aklamací. 

Hlasování: 9 pro, návrh byl přijat. 

Starosta obce dále informoval zastupitelstvo obce Spojil, že v přenesené působnosti výkonu 
státní správy na úseku přestupkových řízení je zřízena Komise pro projednávání přestupků. 
Předsedkyní této komise byla jmenována starostou obce Spojil JUDr. Světlana Pecháčková. Tato 
komise je včetně předsedkyně a zapisovatele čtyřčlenná. Zapisovatelkou uvedené komise pro 
projednávání přestupků je jmenována starostou obce Spojil paní Dana Štěpánková. Přísedícími 
této komise byli jmenováni paní Miluše Telecká a pan Bohuslav Kment ml. Starosta obce pro 
volební období 2010 – 2014 je připraven učinit v této komisi personální změny, a to odvoláním 
stávajících přísedících a jmenováním nových dvou členů. Z uvedeného důvodu starosta obce 
nabízí Sdružení nezávislých kandidátů „Změna“ předložit návrhy na jmenování dvou nových 
členů, a to do 18.11.2010. Sdružení nezávislých kandidátů „Změna“ vzalo tuto informaci na 
vědomí. 

 



7) Volba předsedů výborů obce Spojil. 
Starosta obce přistoupil k volbě jednotlivých předsedů výborů. Předsedové výborů budou 
schvalování jednotlivě aklamací. 

a) Starosta obce navrhl za předsedu finančního výboru pana Ing.Jan Melouna. Navržený 
kandidát funkci přijal, tudíž starosta nechal o návrhu hlasovat. 
 
Sdružení nezávislých kandidátů „Změna“ navrhlo za předsedu finančního výboru pana 
Libora Kmenta. 
 
Starosta obce dal hlasovat o návrhu, aby se předsedou finančního výboru stal Ing. Jan 
Meloun 
 

Hlasování: 5 pro, 3 proti – Libor Kment, Petr Kment, Ján Černák, 1 se zdržel – Ing. Jan 

Meloun, návrh byl přijat. 
 

b) Starosta obce navrhl za předsedu kontrolního výboru pana Petra Kmenta. Navržený 
kandidát funkci nepřijal.  
Starosta obce navrhl za předsedu kontrolního výboru pana Jána Černáka. Navržený 
kandidát funkci přijal, tudíž nechal starosta obce  o návrhu hlasovat. 
 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel – Ján Černák, návrh byl přijat 
 

c) Starosta obce navrhl za předsedu výboru pro občanské záležitosti pana Libora             
Kmenta. Navržený kandidát funkci přijal, tudíž starosta nechal o návrhu hlasovat. 

 
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel – Libor Kment,  návrh byl přijat 

 
d) Starosta obce navrhl za předsedu stavebního a územně plánovacího výboru pana 

Ing.Borise Fukátka. Navržený kandidát funkci přijal, tudíž starosta nechal o návrhu 
hlasovat. 

 
Hlasování: 6 pro, 3 se zdrželi – Libor Kment, Petr Kment, Ján Černák, návrh byl přijat. 

 
e) Starosta obce navrhl za předsedu výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí   

pana Petra Kmenta. Navržený kandidát funkci přijal, tudíž starosta nechal o návrhu 
hlasovat. 
 

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel – Petr Kment, návrh byl přijat 
 

  

Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce, že bezodkladně vydá 

osvědčení o volbě  předsedům jednotlivých  výborů. 

 

Starosta obce požádal předsedy výborů, aby předložili do 23.11.2010 jména 

navržených členů pro výbory, kterým předsedají.   

Vzhledem ke tvorbě rozpočtu pro rok 2011, která je již v tuto chvíli doprovázena 

časovou tísní, požádal starosta obce předsedu finančního výboru o pokud možno 

dodržení co nejkratšího termínu pro delegování členů finančního výboru, tak aby mohl 

zahájit práce na přípravě rozpočtu pro rok 2011. Cílem této výzvy je především to, aby 

obec vstoupila do roku 2011 se schváleným rozpočtem a ne s rozpočtovým provizoriem.  

  

 



8)  Různé  

 
Do tohoto bodu jednání se nikdo z přítomných zastupitelů obce nepřihlásil 

s příspěvkem. Starosta obce dal proto možnost přítomným přihlížejícím občanům, aby se 
přihlásili do diskuze s dotazy, připomínkami apod. Do diskuze se  přihlásila paní Helena 
Chválová s připomínkou, že panu Petru Kmentovi nepřísluší funkce předsedy výboru pro 
bezpečnost, pořádek a životní prostředí z toho důvodu, že jezdí přes obec rychle a autem, 
které ohrožuje obyvatele obce zápachem a škodlivými spalinami.  

Předseda výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí na to reagoval tím, že 
auto, kterým jezdí, má emisní kontrolu a zpochybnil její tvrzení o rychlé jízdě. 

 
Starosta obce vyjádřil přesvědčení, že pan Petr Kment jako předseda výboru pro 

bezpečnost, pořádek a životní prostředí půjde občanům příkladem, bude se chovat v souladu 
se slibem, který složil a tak, aby nezavdával důvody k obdobným stížnostem. 

                 

 

        9) Schválení usnesení a závěr.  

 

        Hlasování: 9 pro,  usnesení bylo přijato 
         
Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod.  
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           

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


