
 

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 27. října 2011 

Přítomni: Jan Křivka, Ing. Boris Fukátko, Ing.Tomáš Kučera, MVDr. Svatopluk Rozsypal, 
Ing. Jan Meloun, Petr Kment, Ján Černák. 

Neomluven:  

Omluven:  Miluše Telecká, Libor Kment 

Ověřovatelé zápisu: Ing Boris Fukátko, Petr Kment 

Hosté :  Ladislav Ministr, Radka Ministrová, Jan Štěpánek č.p. 87, Vladimíra Rozsypalová, 
Ilona Křivková, Helena Lacušová, Jan Adamec st., Jan Adamec ml.,Vlasta Kmentová, Alena 
Kmentová, Bohuslav Kment st., Jan Štěpánek. 

 

Jednání zahájeno v 18,30 hodin 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

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

Starosta obce informoval všechny přítomné, že toto jednání zastupitelstva obce Spojil dne 
27.10.2011 bude nahrávané. 

       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, 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 v souladu s jednacím řádem nikdo 
nepřihlásil. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání Zastupitelstva obce Spojil navrhuje  Ing. 
Borise Fukátka, Petra Kmenta. 

       Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu a ověřovatelích zápisu. 
 

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel – Ing. Fukátko, program a ověřovatelé zápisu byli 

schváleni.   

 

2)   Schválení rozpočtového opatření obce Spojil – předkladatel předseda finančního 

výboru. 
V úvodu tohoto bodu programu starosta konstatoval, že předkladatelem tohoto návrhu 

nebude již na začátku omluvena starostka obce paní Miluše Telecká, ale předseda finančního 
výboru Ing. Jan Meloun. S upřesňujícími informacemi vystoupí účetní obce Spojil paní 
Helena Lacušová.  

Všichni přítomní členové zastupitelstva obce konstatovali, že obdrželi rozpočtové 
opatření předem k prostudování. 

Ing. Jan Meloun seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření, s tím že jeho 
vystoupení doplnila účetní obce paní Helena Lacušová. 



Po úplném seznámení se s rozpočtovým opatřením č.07/2011 otevřel starosta obce 
diskuzi. Do diskuze se přihlásil pan Petr Kment s dotazem, jaký je v pokladně zůstatek.   
Starosta mylně odpověděl na jeho dotaz a sdělil mu informaci o aktuálním zůstatku na účtu. 

Po opětovném dotazu pana Petra Kmenta byla informace uvedena na pravou míru 
pokladní obce a účetní obce. Skutečný a přesný aktuální stav pokladny mu nebyl sdělen a 
bylo mu doporučeno, aby navštívil obecní úřad, kde mu tato informace bude sdělena 
bezezbytku.  Následně dal hlasovat. 
 
Hlasování:  všichni přítomní pro,  rozpočtové opatření bylo  schváleno.  

 

3)  Informace předsedy kontrolního výboru ve věci naplnění odst. IV, Usnesení 

zastupitelstva obce Spojil č. 6/2011 ze dne 8.září 2011 a dále zpráva uvedeného výboru 

ve věci kontrol plnění usnesení Zastupitelstva obce Spojil za rok 2011 – zpravodaj 

předseda kontrolního výboru.  
 
      Starosta obce vyzval předsedu kontrolního výboru obce Spojil k přednesení zprávy 
k projednávanému bodu.  
 Předseda kontrolního výboru přečetl usnesení tohoto výboru. Tato zpráva je nedílnou 
součástí  zápisu. Ke zprávě ve věci kontrol plnění usnesení uvedl, že kontroly nejsou dodány, 
budou provedeny do 14 dnů. 

Po přednesení předmětné zprávy otevřel starosta obce diskuzi a následně dal hlasovat 
o přijetí zprávy. 
 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel – Ján Černák, zpráva kontrolního výboru byla vzata na 

vědomí. 
 
 
4) Různé. 
 Pan Ján Černák vznesl dotaz ohledně nového osvětlení stezky na Dubinu. Zajímalo ho, 
zdali to je veřejné nebo orientační osvětlení. Bylo mu starostou odpovězeno, že v obecném 
smyslu ho nazýváme veřejným, protože je na veřejném prostranství, ale pro účely 
vypracování projektové dokumentace a stavebního povolení  se jedná o osvětlení orientační. 
 Dále se pan Černák dotázal, jak budou lampy fungovat, protože něco svítí a něco 
nesvítí, a dále proč se bude stavět postupně a neudělalo se to najednou.  Starosta obce mu 
odpověděl, že informace mezi lampami jsou předávány radiovou sítí a v současné době 
dodavatelská firma odstraňuje závadu, která spočívá v tom, že signál je rušen rozvody VN, 
které jsou v blízkosti a provede taková technická opatření, která problém vyřeší. Lampy se 
budou rozsvěcet postupně, tak jak budou aktivovány příchozími, či přijíždějícími lidmi na 
kolách. Následně po opuštění stezky se budou stožáry postupně zhasínat a přecházet do 
režimu klidového. Na další část otázky starosta odpověděl, že vzhledem k tomu, že osvětlení 
je orientační, domníval se, že budou čtyři lampy stačit, ovšem praxe ukázala, že je potřeba 
směrem k Dubině umístit ještě jeden osvětlovací bod. Pokud daňové příjmy  v letošním roce 
dosáhnou takové výše, aby se dala investice zrealizovat v rámci  letošního rozpočtu, bude 
osvětlení doplněno o pátý stožár.  
 Dále se do diskuze přihlásil pan Tomáš Kučera s dotazem, zdali nehrozí, když budeme 
osvětlení označovat jako orientační, že přijdeme o dotaci. Pan starosta mu odpověděl, že ne a 
navíc je nutné dodat, že dotace je již vyúčtována, a to bez závad.  
 S další připomínkou se přihlásil pan Petr Kment, zdali by se do rozhlasu mohla dát 
relace, aby občané ukládali odpad na čarodějnice tak, jak mají, protože lidé nevědí, kam to 
mají dávat. Pan starosta mu odpověděl, že o tomto problému ví a již se připravuje řešení.  
 Pan Černák se přihlásil s návrhem umístit do tohoto prostoru tabulky – roští – tráva. 
Starosta mu odpověděl, že informační tabule jsou již k dispozici u správce obecního majetku.   
 



 
 
Jejich instalace bude provedena po vyčistění celého prostoru. Poté bude nastaven  kontrolní 
mechanismus tak, aby vše fungovalo jak má. 
  

 

5) Schválení usnesení a závěr   

Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo schváleno. 

 

 
Jednání bylo ukončeno v 19.10 hodin.  
 
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
                    
                    ……………………………………………  


