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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.1/2012 

ze dne 27. března 2012 

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

Ověřovatelé zápisu: MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor Kment 

Hosté :  Jan Adamec ml. Jan Adamec st., Čestmír Škoda, Bohuslav Kment st., Alena 
Kmentová, Vlasta Kmentová, Lukáš Schiller, Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Jan 
Štěpánek, Zdeněk Charouz, Jiří Krupka,   

Jednání zahájeno v 19,10 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 
Konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášeníschopné. 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce 
v úřední desce Obecního úřadu ve Spojilu. Dále požádal o případné doplnění programu 
jednání ze strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných program 
jednání již nedoplnil, předložil jej ke schválení . 
 PROGRAM : 

1. Zahájení – starosta obce. 
2. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce – 

zpravodaj místostarosta obce, předseda finančního výboru. 
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření(audit) obce Spojil za rok 2011 – 

předkladatel starosta obce. 
4. Zpráva o výsledku hospodaření (závěrečný účet) obce Spojil za rok 2011 a Zpráva o 

inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12.2011 – předkladatel místostarosta obce, 
předseda finančního výboru . 

5. Zpráva Kontrolního výboru obce Spojil o plnění usnesení Zastupitelstva obce Spojil za  
rok 2011 – předkladatel předseda kontrolního výboru. 

6. Projednání záměru oslav 20.výročí samostatnosti obce Spojil a 90.výročí založení 
SDH Spojil – předkladatel starosta obce. 

7. Projednání  Návrhu rozpočtového opatření č.1/2012 v kompetenci zastupitelstva obce 
– předkladatel místostarosta obce, předseda finančního výboru. 

8. Projednání žádosti města Sezemice o finanční příspěvek na zakoupení vozidla pro 
Městskou policii Sezemice – předkladatel starosta obce 

9. Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarosta obce. 
10. Různé. 
11. Závěr. 

 
Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 

      Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl řádně 
zveřejněn a nebyla proti němu vznesena žádná připomínka.   

       Dále předsedající konstatoval, že se do diskuze v souladu s jednacím řádem nikdo 
z přítomných hostů nepřihlásil. 

       Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje MVDr. 
Svatopluka Rozsypala a Libora Kmenta. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na 
ověřovatele zápisu. 
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Hlasování:  pro 7, zdržel se 2 – Svatopluk Rozsypal, Libor Kmet,  ověřovatelé zápisu 

byli schváleni.   

 
     Poté starosta obce přešel k druhému bodu programu. 
 

2) Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce – 

zpravodaj místostarosta obce, předseda finančního výboru. 
Starosta obce omluvil účetní obce paní Helenu Lacušovou, která se na dnešní jednání 

nemohla dostavit ze zdravotních důvodů. Dále předsedající konstatoval, že předložený 
materiál obdrželi členové zastupitelstva písemně předem, což všichni potvrdili. Dále předal 
slovo místostarostce obce Spojil, která uvedla, že rozpočtová opatření číslo 9/2011 a číslo 
10/2011 jsou v kompetenci starosty obce. Rozpočtové opatření č.9/2011 je ve výši 0 korun jak 
na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jedná se o úpravu jednotlivých daňových příjmů na 
základě vývoje rozpočtu obce Spojil a jejích skutečných daňových příjmů. Rozpočtové 
opatření č.10/2011 je ve výši 13 000,-Kč na straně příjmů i na straně výdajů a jedná se o 
zohlednění skutečných příjmů a přesuny mezi položkami na dorovnání rozpočtu. Starosta 
otevřel k projednávanému bodu diskusi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Následně dal 
hlasovat. 

 
Návrh na usnesení č.1/2012/I Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 

rozpočtová opatření v kompetenci starosty obce č.9/2011 ve výši 0,- Kč jak na straně 

příjmů, tak na straně výdajů a rozpočtové opatření č.10/2011 ve výši 13 000,-Kč jak na 

straně příjmů, tak na straně výdajů. 

 

Hlasování:   8 pro,  zdržel se 1 Petr Kment, informace byla vzata na vědomí. 

 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření(audit) obce Spojil za rok 2011 –  

předkladatel starosta obce. 
Od 19.22 je průběh jednání nahráván. 

     Starosta obce  konstatoval, že předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce 
v písemné podobě předem, což všichni zastupitelé potvrdili, a že byl řádně zveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu i v elektronické podobě a to v termínu od 21.2. do 28.3. 2012. 
Přezkum hospodaření se uskutečnil dne 25.11. 2011 a 20.2.2012. Jak vyplývá z předložené 
zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Spojil za rok 2011 byl při jeho dílčím 
přezkumu dne 25.11.2011 zjištěn méně závažný nedostatek. Tímto nedostatkem byla výhrada 
k práci kontrolního výboru obce Spojil, kdy jeho činnost neodpovídala požadavkům zákona č. 
128/2000 Sb. O obcích a obecních zřízeních. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Spojil konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (par.10, odst. 3, písm.b) zákona 
č. 420/2004 Sb) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy ad.písm.b), 
odstraněných v průběhu přezkoumání. Tato zpráva tvoří nedílnou součást zápisu z jednání 
zastupitelstva obce. 
     Starosta obce otevřel k předložené zprávě diskuzi.  
Do diskuze se přihlásil pan Petr Kment s dotazem, že pan starosta zapomněl zmínit, že 
kontrolou inventarizace bylo zjištěno chybné účtování na účtu 388 – dohledné účty aktivní a 
374 – přijaté zálohy na dotace a otázal se, proč v tomto druhém případě nebyla obdobně 
vyvozena personální odpovědnost ve směru k paní účetní Lacušové, nebo k předsedovi 
finančního výboru jako tomu bylo v případě předsedy kontrolního výboru pana Jána Černáka. 
     Na tento dotaz reagovala  místostarostka obce tím, že objasnila panu Kmentovi, že se jedná 
o konstatování ze zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2010. A navíc nedostatky 
citované v této loňské zprávě nebyly chybou paní účetní, ale jednalo se o nesmyslné 
požadavky člena pracovní skupiny, kdy sami měli nejasnosti k průběhu reformy účetnictví a 
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jak se k těmto účtům postavit. K těmto nedostatkům byla přijata a splněna nápravná opatření, 
což také projednávaná zpráva konstatuje. Toto vše bylo již vysvětlováno při jednáních 
zastupitelstva obce dne  31.3.2011 a 2.6.2011. Ve zprávě z auditu za rok 2011 se nedostatky 
týkají  pouze  práce kontrolního výboru.  
     Dále se pan Petr Kment dotázal, proč to starosta tedy nezmínil, když zprávu četl. 
Místostarostka mu odpověděla, že není důvod, aby četl zprávu za  rok 2010, tento rok byl 
uzavřen. 
     Starosta obce doplnil, že předmětem bodu 3. je zpráva z přezkumu hospodaření za rok 
2011 a ne roku 2010. Připomínka Petra Kmenta je neopodstatněná a bezpředmětná. Dále 
požádal pana Kmenta, pokud se domnívá, že je jeho připomínka opodstatněná, aby tuto věc 
podstoupil kontrolnímu výboru. 
     Do diskuze se přihlásil Ing. Jan Meloun s připomínkou, že se na základě přednesených 
argumentů domnívá, že není důvod vyvozovat osobní odpovědnost předsedy finančního 
výboru.  
 
Předsedající následně předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat. 
 
Návrh na usnesení č.1/2012/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
zprávu o přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2011 bez výhrad. Zastupitelstvo 

obce Spojil svým usnesením schválilo celoroční hospodaření bez  výhrad.  

 

Hlasování:  6 pro, 2 proti – Petr Kment, Ján Černák, zdržel se 1 – Libor Kment, zpráva 

byly schválena.  

 

4) Zpráva o výsledku hospodaření (závěrečný účet) obce Spojil za rok 2011 a Zpráva o 

inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12.2011 – předkladatel místostarosta obce, 

předseda finančního výboru  
Starosta obce konstatoval, že předložené materiály obdrželi členové zastupitelstva obce 
písemně předem, což všichni potvrdili. Po té předal slovo místostarostce obce. Ta ve svém 
vystoupení uvedla, že oba materiály byly řádně zveřejněny na úřední desce obecního úřadu a 
to i v elektronické podobě, projednány a odsouhlaseny při jednání finančního výboru obce 
Spojil dne 9.3.2012. Zpráva o výsledku hospodaření obce Spojil za rok 2011(Závěrečný účet), 
Hodnotící zpráva výsledků hospodaření obce Spojil za rok 2011 a Zpráva o inventarizaci 
majetku obce Spojil za rok 2011 budou tvořit nedílnou součást tohoto zápisu. 
     Místostarostka obce pro přítomné hosty uvedla základní data z projednávaných materiálů. 
Příjmy obce Spojil v roce 2011 činily 3.793.781,-Kč, což je 98,4% schváleného rozpočtu po 
změnách. Toto neplnění příjmů je způsobeno nižšími daňovými příjmy, zejména u daně 
z příjmu OSVČ. Na této položce došlo od roku 2009 k poklesu daňového příjmu o 520 000,- 
Kč. Rozpočtované výdaje obce Spojil na rok 2011  byly  3.930.475,- Kč oproti plánovaným 
4.473.962,- Kč, což je  87,9%. Tento fakt svědčí o skutečnosti, že se podařilo i v období 
ekonomické krize udržet rozpočet obce Spojil pod kontrolou a nedocházelo k zbytečnému 
plýtvání finančními prostředky daňových poplatníků. Tato skutečnost nikterak neovlivnila 
rozsah ani kvalitu plánovaných akcí. Podíváme-li se blíže na jednotlivé položky výdajové 
části rozpočtu obce Spojil, zjistíme, že v 62 rozpočtovaných položkách bylo ušetřeno (to je 
v 62,3%), ve 12 rozpočtovaných položkách nebylo čerpáno vůbec (to je v 12,3%), ve 12 
položkách bylo čerpáno ve výši 100% (to je v 12,3%) a ve 13 položkách byly výdaje vyšší, 
než předpokládal rozpočet (to je ve 13,7%). Toto překročení bylo vesměs v řádech stokorun, i 
když v procentuálním vyjádření bylo někdy vzhledem k objemu finančních prostředků vyšší. 
     Výsledek hospodaření obce Spojil k 31.12.2011 skončil se zůstatkem 481.879,23 Kč, což 
je o 51.279,23 Kč více než se předpokládalo. 
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     Starosta obce předal slovo Ing. Melounovi, který doplnil, že finanční výbor na svém 
jednání 9.3.2012 projednali tento závěrečný účet za rok 2011, byly porovnány rozpočtované 
výdaje a příjmy se skutečnými výsledky, dále byla projednána analýza hospodaření ve formě 
hodnotící tabulky a byla projednána hodnotící zpráva. Finanční výbor tyto materiály přijal bez 
výhrad a doporučuje zastupitelstvu jejich přijetí. 
 
V další části svého vystoupení seznámila místostarostka obce všechny přítomné se zprávou o 
inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12.2011. Dále uvedla některé číselné údaje. Vzhledem 
k rozsáhlosti nejsou uvedeny v zápise a je možno nahlédnout do písemných materiálů, nebo 
do archivu úřední desky na webových stránkách obce Spojil. 
 
     Starosta obce otevřel k přeloženým materiálům diskuzi. Do diskuze se nikdo z přítomných 
zastupitelů nepřihlásil, proto dal starosta obce hlasovat o přijetí zprávy. 
 
Návrh na usnesení č.1/2012/III: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje  

Zprávu o výsledku hospodaření (Závěrečný účet) obce Spojil za rok 2011 bez výhrad. 

 

Hlasování:  7 pro, 2 se zdrželi – Petr Kment, Ján Černák, návrh byl přijat.    
 

Návrh na usnesení č.1/2012/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Zprávu o inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12.2011 bez výhrad. 

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat.     

 

 5) Zpráva Kontrolního výboru obce Spojil o plnění usnesení Zastupitelstva obce Spojil    

za  rok 2011 – předkladatel předseda kontrolního výboru 
Starosta obce předal slovo předsedovi kontrolního výboru panu Svatopluku Rozsypalovi, aby 
seznámil přítomné s obsahem zprávy. Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné 
s usnesením kontrolního výboru, který proběhl dne 8.2.2012. Tento materiál bude tvořit 
nedílnou součást zápisu. Poté otevřel k projednávanému bodu diskuzi. Do diskuze se nikdo 
z přítomných nepřihlásil a proto starosta obce předložil návrh na usnesení, o němž dal 
hlasovat. 
 
Návrh na usnesení č.1/2012/V: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Zprávu Kontrolního výboru obce Spojil o plnění usnesení Zastupitelstva obce Spojil  

za  rok 2011 bez výhrad.  

Hlasování:  všichni přítomní pro, návrh byl schválen. 
 
6) Projednání záměru oslav 20.výročí samostatnosti obce Spojil a 90.výročí založení 

SDH Spojil – předkladatel starosta obce. 
  Rok 2012 je rokem, kdy si připomeneme 20.výročí novodobé samostatnosti obce Spojil a 
90.výročí založení SDH obce Spojil.Obě tato výročí mají pro naši obec přínos velkého 
významu. Skrývá se za nimi nejen kus historie, ale i prudký rozvoj naší obce, obnovení řady 
tradic a zvyklostí. Tato výročí ale v sobě skrývají především spousty a spousty neúnavné a 
obětavé práce dlouhé řady našich občanů, kteří se rozhodli udělat něco navíc nejen pro sebe, 
ale pro nás pro všechny. Proto si tato výročí nezaslouží „pouhé“ připomenutí, ale také 
důstojnou oslavu, která zanechá vzpomínky v srdcích všech účastníků a bude i případnou 
výzvou pro naši mládež a nastupující generace, jít ve stopách svých předků. Konec konců se 
odkaz našich předků stal i naší výzvou a touto jsme se také řídili. 
     Nosným tématem těchto oslav by mělo být zanechání trvalé hodnoty, odkazu a vzpomínky 
nejen pro současné obyvatele, rodáky a návštěvníky, ale také pro generace příští. Proto by se 
mělo jedním z atributů oslav stát zpracování a vydání „Malé kroniky obce Spojil II“, která by 
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ve svém obsahu pojednávala o historii obce na straně jedné a na straně druhé by se podrobněji 
věnovala uplynulým 20-ti letům její novodobé samostatnosti a proměnám.V rámci kroniky se 
počítá s prostorem pro případnou reklamu sponzorů a  podnikatelů z naší obce. Doprovodnou 
akcí k vydané publikaci by měla být výstava fotografií a kronik dokumentujících naši obec od 
dob první zmínky o jejím vzniku, až po současnost. Období od prvního písemného záznamu o 
její existenci po rok 1992, kdy se po mnoha letech osamostatnila, bude zdokumentováno dle 
roků. Její novodobější, 20-ti letá historie bude zdokumentována tematicky tak, aby byl 
zřetelný její vývoj, kterým se zařadila mezi moderní obce třetího tisíciletí. 
     V souvislosti s tímto starosta obce předkládá zastupitelstvu obce Spojil návrh na usnesení, 
kterým je zajištění Spojilské slavnosti u příležitosti 20. výročí novodobé  samostatnosti obce 
Spojil a 90. Výročí založení SDH obce Spojil. Následně s tímto požaduje, aby v rámci 
usnesení byl pro zajištění oslav v plném rozsahu pověřen Obecní úřad Spojil, jehož zástupci 
při příštím jednání zastupitelstva obce přednesou jasný průběh a program včetně technického 
zajištění již zmíněné Spojilské slavnosti. 
    Významnou součástí by mělo být setkání rodáků obce, jak těch, kteří zde mají zapuštěny 
„svoje kořeny“a již zde nežijí - Ti by se měli stát našimi milými hosty- tak těch, kteří zde 
setrvali a měli by mimo jiné plnit tak trochu i úlohu hostitelů. Zajištěním důstojného průběhu 
setkání rodáků obce Spojil pověřuje zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením Výbor pro 
občanské záležitosti obce Spojil.  
     Protože hovoříme o významu těchto výročí, je na místě ocenit ty z našich řad, kteří se 
významnou měrou zasloužili o rozvoj naší obce, zapsali se nesmazatelně do její historie, či 
vykonali lidsky a společensky významný čin. Návrhy na ocenění by měly vzejít nejen ze 
strany obce a SDH Spojil, ale také ze strany občanů naší obce.  

Vyvrcholením oslav by se mělo stát zábavné odpoledne pro občany, rodáky, ale i širší 
veřejnost.  

Starosta obce konstatoval, že projednávaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce 
Spojil písemně předem a proto otevřel k projednávanému bodu diskuzi.  

Do diskuze se přihlásil pan Černák s dotazem na financování akce, protože se 
rozhodovalo o více variantách, jedna by měla být levnější a jedna dražší. 

Starosta obce mu odpověděl, že toto bude předmětem dalšího bodu jednání, a to je přijetí 
rozpočtového opatření. Dále sdělil, že co se týká financování nelze v tuto chvíli ještě 
kvalifikovaně rozhodnout o variantě, žádný závěr se ještě definitivně nepřijal. Touto 
záležitostí se vážně zabývá organizační výbor a také se o ní jednalo při Valné hromadě SDH 
Spojil, kde  padly velice zdravé a rozumné názory. Celé financování bude záležet na tom, jak 
přijmeme rozpočtové opatření - kolik bude na akci peněz. Nicméně, další možnost 
financování, která nebude souviset s rozpočtovým opatřením je „sponzoring“ této akce. 
Starosta sdělil, že v tuto chvíli má závazně vyjednanou na 2-3 měsíce výlepovou plochu pro 
zveřejnění reklamy, a to celou plochu plotu u bývalých kasáren na Hůrkách. Sponzoři a 
podnikatelé nejen z obce Spojil budou zveřejněni v kronice obce a v době oslav budou mít 
k dispozici pro zveřejnění své reklamy plochy ve sportovním areálu a 10x moderátor během 
programu pojedná o  sponzorské firmě. 

 Pan Černák se dále otázal, jakým způsobem se sponzoři oslovovali. Starosta mu 
odpověděl, že ještě osloveni nebyli, že připravuje pozvánky případným sponzorům, kteří mají 
k naší obci vztah a chce je pozvat na malé přátelské popovídání o celé věci.  

Do diskuze se přihlásil pan Libor Kment s připomínkou, že jak již přednesl na výboru pro 
oslavy, pokud budou oslavy  9.6.2012 bohužel v tento den bude mimo Pardubice a nebude se 
moci zúčastnit  a bude muset být pověřen někdo jiný, kdo se o rodáky postará.  

Starosta obce mu odpověděl, že výbor pro občanské záležitosti není Libor Kment – ten je 
předseda a že je zcela v jeho kompetenci delegovat odpovědnost za organizaci na někoho 
jiného.  

Starosta obce dal následně hlasovat o předložených návrzích na usnesení. 
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Návrh na usnesení č. 1/2012/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

záměr oslav 20.výročí samostatnosti obce Spojil a 90.výročí založení SDH Spojil bez 

výhrad. 

 

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

přijat. 
 
Návrh na usnesení č.1/2012/VII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje 

Obecní úřad Spojil k programovému a technickému zajištění oslav 20.výročí 

samostatnosti obce Spojil a 90.výročí založení SDH Spojil.  

 

Hlasování: 7 pro,   zdrželi se 2 – Ján Černák, Petr Kment – návrh byl přijat.   

 

Návrh na usnesení č. 1/2012/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje 

Výbor pro občanské záležitosti obce Spojil  k zajištění setkání rodáků obce Spojil 

v rámci oslav 20.výročí samostatnosti obce Spojil a 90.výročí založení SDH Spojil.  

 
Hlasování:  5 pro, 4 se zdrželi – Tomáš Kučera, Ján Černák, Libor Kment, Petr Kment 

– návrh byl přijat.    

 

7) Projednání  Návrhu rozpočtového opatření č.1/2012 v kompetenci zastupitelstva obce 

– předkladatel místostarosta obce, předseda finančního výboru. 

 
     Místostarostka obce konstatovala, že projednávané rozpočtové opatření obrželi členové 
zastupitelstva obce Spojil písemně předem, což všichni potvrdili. Toto rozpočtové opatření 
projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor obce Spojil dne 9.3.2012. Rozpočtové 
opatření č. 1/2012 bylo řádně zveřejněno na úřední desce obecního úřadu, a to i v elektronické 
podobě v termínu od 12.3.2012 do 28.3.2012. Toto rozpočtové opatření má přímou souvislost 
s předchozím bodem jednání. Jeho smyslem a cílem je provést rozpočtové změny 
v souvislosti s konáním oslav 20.výročí samostatnosti obce Spojil a 90.výročí založení SDH 
Spojil. Rozpočtové opatření č. 1/2012 je ve výši 51.000,-Kč jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů. 
     Místostarostku obce doplnil předseda finančního výboru: Návrh tohoto rozpočtového 
opatření byl projednán také na finančním výboru na základě závěrečného účtu za rok 2011 a 
na základě známého plánu akcí pro rok 2012. Finanční výbor toto rozpočtové opatření 
doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení. Po těchto rozpočtových změnách pokud budou 
schváleny bude paragraf 3399 , což jsou ostatní záležitosti kultury ve výši 230.000,-Kč a 
celková výše příjmů v rozpočtu bude 3.651.500,-Kč a ve stejné výši budou i výdaje.  
     Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi a následně dal hlasovat o přeloženém návrhu 
usnesení. 
Návrh na usnesení č. 1/2012/IX: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2012 ve výši 51.000,-Kč na straně příjmů a ve výši 51.000,-Kč 

na straně výdajů. 

 

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

 

8) Projednání žádosti města Sezemice o finanční příspěvek na zakoupení vozidla pro 

Městskou policii Sezemice – předkladatel starosta obce 
Starosta obce na základě pověření Valné hromady Svazku obcí Loučná, přednesl návrh na 

příspěvek zřizovateli městské policie, městu Sezemice, které je rovněž nositelem projektu 



7 
 

Městské policie Sezemice na zakoupení nového vozidla pro citovanou bezpečnostní složku. 
Stávající vozidlo je již v neúnosném stavu a pro zajištění rychlého dosahu v rámci výkonu 
služby je již naprosto nevyhovující. Příspěvek byl starosty Svazku obcí Loučná, kteří 
zastupují obce s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou přijat ve výši 50,-Kč na občana příslušné 
obce. V případě obce Spojil by to podle počtu obyvatel k 1.1.2012 znamenalo příspěvek ve 
výši 22 600,-Kč. Do diskuze se přihlásil pan Černák s dotazem, kde se na toto vezmou peníze 
a z čeho se vyčlení. Starosta obce mu odpověděl, že toto bude  uhrazeno z rozpočtu obce 
Spojil na základě rozpočtového opatření v kompetenci starosty obce. Na základě uvedené 
zprávy přednesl starosta obce návrh na usnesení.  
 
Návrh na usnesení č. 1/2012/X: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

příspěvek na zakoupení vozidla Městské policie Sezemice ve výši 50,-Kč na 1 obyvatele 

obce Spojil, dle  počtu obyvatel k 1.1.2012. 

 

Hlasování:  6 pro,  zdržel se 1 – Petr Kment, 2 proti – Ján Černák, Libor Kment, návrh 

byl přijat.    

 

9) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka  
obce.    
     Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce se Zprávou o činnosti obecního 
úřadu za uplynulé období. Předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce písemně 
předem, což potvrdili. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva 
obce. Starosta obce následně otevřel k předložené informaci diskuzi.  
     Starosta obce informoval přítomné, že jak jistě všichni zaznamenali, došlo k revitalizaci 
území v místech bývalých čarodějnic. V tuto chvíli jsou místa určená k odpadu na  
kompostování a pro ukládání dřevního odpadu označeny značkami s jasnou citací, co lze a 
kam ukládat. Dále starosta obce upozornil, že pokud by někdo našich nebo i cizích občanů 
tento stav nerespektoval, bude důsledně trvat na tom, aby byl potrestán v horní hranici sazby 
přestupkového zákona pro porušení zákona o odpadech.  
 
Návrh na usnesení č.1/2012/XI:  Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí Zprávu o 

činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 

     

Hlasování:   všichni přítomní pro,  zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad.  
 

 

10) Různé. 
      Do bodu různé se přihlásil pan Černák s dotazem, zdali se v letošním roce plánuje 
dokončení osvětlení stezky. 
      Starosta nejprve požádal předsedu kontrolní výboru, aby se do doby než nastanou 
dovolené, vážně zabývali dokončení zahájené kontroly veřejného fotovoltaického osvětlení. 
     Na dotaz ohledně dokončení osvětlení stezky starosta obce odpověděl, že v žádném 
případě nejsme k této věci lhostejní, ovšem počátek roku rozpočet obce není příznivý k tomu, 
abychom mohli tuto investici provést, ale je v našem zájmu ten jeden stožár na stezku doplnit.  
Dále starosta informoval přítomné o tom, že vedl jednání s městským obvodem Dubina, 
vyzval zástupce odboru životního prostředí, aby se k nám přidali a sami zainvestovali jeden  
stožár s klasickým napájením, který by byl umístěn na rozhraní katastrů Studánka-Spojil. 
Dále bude záležet na tom, jak se k tomu oni postaví.  
     Pan Černák se dotázal, zda se tedy budou přidávat lampy dvě  nebo jedna.  
     Starosta odpověděl, že ze strany obce Spojil určitě jedna, a vzhledem k tomu, že stezka je 
využívána zhruba ze 30% občany obce Spojil a ze 70% občanů přespolních, náš požadavek, 
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aby druhou lampu zainvestovala Dubina je naprosto oprávněný. Starosta považuje za 
rozumné, aby byly lampy dvě.  
     Další dotaz vznesl opět pan Ján Černák, zdali se u stávajícího osvětlení budou opravovat 
vzdálenosti, aby byly vzdálenosti všech světel stejné.  
     Starosta mu odpověděl, že není důvod k tomu, aby byly lampy vzdáleny od sebe na metry 
přesně. Původní projekt k tomu směřoval, ale hlavním důvodem, proč se udělaly úpravy je to, 
že když se lampy rozměřily přesně na metry, dostali jsme se se stožáry přesně mimo 
inkriminované a velice důležité místo, a to je křížení stezky ze Spojilákem. Tyto úpravy se 
udělaly právě proto, aby bylo nasvíceno co nejvíce právě toto místo křížení stezky s potokem.   
     Co se týká mé odpovědi na dotaz, tuto svou odpověď vnímám jako dostatečnou. 
     Pan Černák odpověděl, že si myslí, že ze začátku jsou lampy hodně nahuštěné, ta první je 
40 m od silnice, potom jsou dvě po 60 m a ta čtvrtá je 100 metrů, otázal se, zdali to nešlo 
sečíst lampy a rozpočítat to podle metrů.  
     Starosta mu odpověděl, že nešlo a pokud se pan Černák domnívá, že jeho  názor má velkou 
váhu, a že přinese osvětlení větší výhody, když bude takto rozmístěno po metrech, ať přeloží 
zastupitelstvu návrh na usnesení a starosta obce o něm dá hlasovat. Pokud návrh uspěje, je 
starosta obce připraven nechat stožáry přeložit.  
     Pan Černák odpověděl, že nebude dávat žádný návrh na usnesení, že by se měla obec 
vidět, že je to špatně udělané a že by měla udělat něco pro nápravu.  
      Starosta obce mu sdělil, že je jiného názoru, myslím, že osvětlení není špatně udělané a 
pokud to pan Černák tak cítí, je to jeho právo a musí pro ten svůj pocit získat dostatečný 
mandát v zastupitelstvu celou tu věc prosadit, prosím pana Černáka, aby tedy přednesl návrh 
na usnesení, starosta bude jeho  návrh respektovat a dám o něm hlasovat. 
     Pan Černák odpověděl, že myslí, že by bylo rozumné si získat nějaké podklady o svítivosti 
a potom dát návrh.  
     Starosta obce se otázal pana Černáka, zdali tedy předkládá nějaký návrh na usnesení. Pan 
Černák odpověděl, že teď žádný návrh nepředkládá, když tak na příštím jednání.  
     
     Během další diskuze starosta pronesl: Strašně rád, aby bylo doloženo to, že jsem se 
přiznal, že jsem udělal chybu a že by ta chyba měla být napravena. Já jsem nikdy nic 
takového neřekl. Já jsem řekl, že ano, jednalo se o politické rozhodnutí, který dospělo změny, 
že stožáry jsou rozmístěny tak jak jsou. A nevnímám to jako chybu. Panu Černákovi 
vysvětlovali starosta, místostarostka a někteří členové zastupitelstva obce důvody, proč jsou 
sloupy veřejného osvětlení rozmístěny v různých vzdálenostech, trval pan Černák nadále na 
svém stanovisku, že vzdálenost mezi sloupy měla být rovnoměrná. Po opětovném 
konstatování starostou obce, že v případě, kdy pan Černák předloží návrh na usnesení v této 
záležitosti, je připraven dát o něm hlasovat. Na základě toho pan Černák sdělil, že mu toto 
jako odpověď stačí. 
 
 

11) Závěr.   

 
Jednání bylo ukončeno ve 20.57 hod. a vypíná se nahrávací zařízení  
 
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 
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