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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I
Mezi jubilanty se do p říštího vydání objeví :

4. 12. paní  Marie  TROJANOVÁ, čp. 5

Přejeme  Vám  hodn ě  zdraví  ! �

Naši vážení a milí spoluobčané,

     dovoluji si tohoto prostoru využít pro krátkou informaci, týkající se problematiky

odpadů a připojování rodinných domků na tzv. neomezený internet. Pokud jde

o odpady, vyslyšeli jsme prosby řady našich občanů a po domluvě se Službami města

Pardubic zajistili mobilní sběr velkoobjemového odpadu v naší obci. Prosím, věnujte

pozornost detailním informacím na příslušném místě tohoto zpravodaje.

Předpokládáme do budoucna, že se takovýto sběr odpadu bude pořádat dvakrát ročně,
kdy Vy, naši občané, nebudete v tomto případě hradit žádné poplatky. Je to taková

určitá kompenzace toho, že se nám poplatky za TKO pro rok 2005 vyšplhaly tak vysoko.

    Pokud jde o připojení k internetu, jsou „ve hře“ opět dva operátoři. Ceny se do

dnešní doby posunuly podstatně níže, než byly původní nabídky a proto i Vás zájemců
bude možná poněkud více. V anketě se máte možnost vyjádřit k některým otázkám,

nicméně nakolik jsou šance obou dodavatelů vyrovnané, bude finální rozhodnutí na

centrálním, myšleno zastupitelském rozhodnutí. Vzhledem k řadě zkušeností nejen

v Pardubicích, ale i v republice si na tomto místě dovoluji tvrdit, že je výhodnější

zaplatit o pár korun více a být ve „svém internetu“ svým vlastním pánem na

vyhrazeném připojení, než se „prát“ s dalšími uživateli o sdílenou linku. Vlastní

rozhodnutí však bude stejně záležet jen a jen na Vás.

Karel Mencl, místostarosta
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     Od minulého vydání našeho zpravodaje se uskutečnila tři zasedání zastupitelstva obce.
Výtahy z jednání Vám teď chronologicky předkládáme.� � �

Z řádného zasedání zastupitelstva ze dne  2. října  2004

     Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva proběhlo podle daných pravidel s tím, že se do
diskuse přihlásila s připomínkou k bodu č. 4 paní D. Nováková a předala k tomuto bodu.písemné
stanovisko rodiny Novákových.  Předsedající konstatoval, že Toto stanovisko bude nedílnou součástí
tohoto zápisu z jednání.

     Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce
s úplným zněním veřejnoprávní smlouvy pro výkon
přenesené působnosti na úseku péče o těžce

zdravotně postižené občany. Po krátké diskuzi
byla uvedená smlouva jednomyslně přijata.� � �

     V dalším bodě jednání byla diskutována žádost pána Zahálky a manželů Karešových na odkoupení
malých pozemků ve vlastnictví obce, které jsou uvedenými občany užívány. Starosta  informoval
zastupitelstvo obce o tom, že záměr byl v souladu s platným zákonem zveřejněn. Starosta obce věc
projednal s předsedou stavební a územně plánovací komise, z tohoto jednání pak vzešel návrh, který byl
předložen zastupitelstvu obce k diskuzi.
     Po proběhlé a poněkud bouřlivé diskuzi vzešel návrh na usnesení, které bylo následně přijato.

Uvádíme zde celé usnesení tak, jak bylo p řijato:
a) Obec zveřejní prostřednictvím úřední desky OÚ a zpravodaje obce záměr o řešení majetkoprávních
vztahů mezi obcí Spojil a uživateli pozemků, které jsou majetkem obce Spojil a jsou uživateli oploceny
a užívány.
b) Obec na předmětné pozemky nechá zpracovat znalecké posudky, případně geodetické vytýčení.
c) Obec vypracuje kupní smlouvu a návrh na vklad do katastru
d) Zastupitelstvo obce Spojil stanovuje jako cenu kupní cenu úřední, kdy kupující uhradí  náklady
spojené s převodem pozemku :

1. cena pozemku
2. vypracování úředního  odhadu
3. vklad do katastru
4. případné geodetické vytýčení
5. daň z převodu nemovitosti

     Obec Spojil v souladu s ustanovením §39 odst. 1 zák. 128/2000 Sb. v platném znění zveřejní záměr
prodeje všech pozemků, kterých se tato skutečnost bude týkat. Po tomto zveřejnění zastupitelstvo obce
bude moci záměr usnesením schválit.
      Předložené žádosti manželů Karešových a pana Jana Zahálky budou řešeny společně s ostatními
výše uvedenými případy. V tomto smyslu bude oběma žadatelům odpovězeno.� � �
   Starosta obce informoval zastupitelstvo, že
v meziobdobí od posledního jednání zastupitelstva
obce byl předložen třetí návrh studie. Tato studieřeší nejenom obecní dům, ale centrum obce jako
takové. Tato třetí studie byla představena na
pracovní poradě členů zastupitelstva obce dne 16.
září 2004 s doporučením představit tento materiál
občanům při besedě s občany dne 22. září 2004. V

návaznosti na vzniklou situaci vyzval starosta obce
paní Teleckou, aby oficiálně seznámila
zastupitelstvo se závěry anketních lístků
doručených občanům prostřednictvím Spojilské
drbny a se závěry z besedy s občany. Tyto závěry
jsou nedílnou součástí zápisu jednání
zastupitestva a rovněž jsou zveřejněny ve
zpravodaji č. 5/2004.



4

     Z ankety vyplynulo, že k návrhu výstavby
obecního domu nebyly vzneseny zásadní
připomínky, které by většinově konstatovaly, že
záměr této investiční akce by neměl být realizován.
Období, které zastupitelstvo obce stanovilo pro
veřejnou diskuzi ukázalo, že občané přijali

předložený záměr jako skutečnost veřejně
důležitou a tímto napomohli členům zastupitelstva
obce zaujmout stanovisko, které se bude
maximálně blížit k všeobecnému názoru našich
občanů.

Na základě všech poznatků a široké diskuze byl schválen následující návrh na usnesení:
Zastupitelsvo obce Spojil schvaluje jako nedílnou s oučást ÚP SÚ Spojil studii p ředloženou v
pořadí jako t řetí, jejímž zpracovatelem je Ing.arch. Malé ř CSc. Dále se usnáší, aby byly zahájeny
práce na vlastní  p říprav ě a realizaci a to v následujícím po řadí:

a)  výstavba řadových rodinných domk ů bude realizována pod jedním stavebním povolením a za
podmínek, které budou dodate čně přijaty

b)    výstavba víceú čelového obecního domu.

Před vlastním zadáním projektové dokumentace prob ěhne pracovní porada členů
zastupitelstva obce se zpracovatelem. Zastupitelstv o obce pov ěřuje starostu obce uzav řít
smlouvu s Ing. Ivanem Vrabcem o odborném dozoru a m andátní smlouv ě na výše uvedené
investi ční akce. � � �
     Starosta obce se ve výše uvedené souvislosti zavázal seznámit s dokončeným materiálem účastníkyřízení a zároveň také sousedy - rodinu Novákových čp. 15, obec Spojil. Toto seznámení bude za účasti
zpracovatele studie - ing. arch. Maléře. Rodina Weinhauerovvých, kterých se záměr obce také výrazně
dotýká, s předloženým návrhem studie souhlasí.  V této souvislosti bude připraven návrh dohody, která
bude uzavřena po předchozím projednání s oprávněnými osobami a po schválení v zastupitelstvu obce
Spojil. � � �
V bodě různé informoval místostarosta členy
zastupitelstva obce, že se v průběhu měsíce října
bude konat pracovní poradu členů zastupitelstva
k připomínkovému řízení ohledně obecních
vyhlášek. Paní Telecká seznámila zastupitelstvo
obce se stanoviskem Kontrolního výboru obce
k otevřenému dopisu pana Palova a současně jako
předsedkyně výboru konstatovala, že na základě
jednání s vyšetřovatelem PČR, kpt. Vojtěchem,
starosta obce pan Jan Křivka nespáchal trestný čin

a proto byla věc dne 20.8.2004 odložena. V dalším
starosta obce informoval zastupitelstvo, že
2.10.2004 proběhla pracovní cesta některýchčlenů zastupitelstva a zástupců SDH obce Spojil
do obce Plav u Českých Budějovic. Důvodem
pracovní cesty byla návštěva sportovního areálu,
především jeho sociálního zázemí, které se naše
obec chystá realizovat ve sportovním areálu obce
Spojil. Tyto poznatky budou následně použity pro
rozhodnutí zastupitelstva obce pro zadání stavby.����������������������������������������������������

Z mimo řádného zasedání zastupitelstva ze dne  25. října  2004

     Po úvodní procedurální části jednání, kdy bylo konstatováno, že se v rámci  stanoveného programu
do diskuze přihlásila s připomínkou k bodu č. 3 paní D. Nováková.

 Schválení prodeje pozemk ů dle zve řejněného zám ěru.
Zastupitelstvo obce usnesením schválilo  prodej pozemků  dle přiloženého zveřejněného záměru.

Hlasování:  všichni pro

Schválení prvních krok ů pro realizaci
stavby „Centrum obce Spojil“.

a) Zastupitelstvo obce se usneslo a tímto
potvrdilo uzavření smlouvy o dílo č. 245/04
uzavřenou s architektonickou kanceláří Ing. arch.
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Maléře. Předmětem smlouvy je vypracování
třístupňové dokumentace pro realizaci výstavbyřadových bytových objektů ( 2x 5 dvougeneračních
RD). Zastupitelstvo obce bylo s touto smlouvou
prokazatelně seznámeno, což je stvrzeno přílohou,
která tvoří nedílnou součást zápisu.
  b) Starosta obce informoval, že na den 5.
11. 2004 svolává pracovní poradu zúčastněných

na realizaci stavby „Centrum obce Spojil“. Závěry
této pracovní porady budou projednány na jednání
zastupitelstva obce, které se bude konat
pravděpodobně 8. 11. 2004.

c) Do diskuse se přihlásila paní  Nováková
a přečetla  písemné vyjádření rodiny Novákových
ke stavbě týkající se centra obce.

 � � �
Z řádného zasedání zastupitelstva ze dne  8. listopadu  2004

     Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva se neslo v obvyklých procedurách.

 Prvním bodem jednání bylo schválení celkové
koncepce investiční akce „Centrum obce Spojil“.
Předsedající seznámil přítomní s tím, že dne 5. 11.
2004 proběhlo na obecním úřadě jednání týkající se
realizace zmíněné investiční akce, kdy jedním
z bodů tohoto  jednání  bylo   projednání
majetkoprávních  vztahů mezi obcí Spojil a rodinou
Weinhauerových ( osoby oprávněné ke stavební
parcele 79 a parcelám k této stavební parcele
přilehlých). Oprávněné osoby pan Karel Weinhauer
a paní Jiřina Weinhauerová předkládají
zastupitelstvu obce Spojil návrh, který je jejich vůlí
a kdy při splnění podmínek  v něm obsažených jsou
nemovitosti ochotni  prodat.  Prodejní cenu  -  pro
obec kupní - navrhují částku                  2 500 000,-
Kč, z čehož oprávněná osoba Jiřina Weinhauerová
obdrží 1 250 000,- Kč a oprávněná osoba pan Karel
Weinhauer pak směnou pozemek 157/19 k.ú.
a obec Spojil, a dále mu bude náležet doplatek do
výše 1 250 000,- Kč.  Směňovaný pozemek bude
směňován za smluvní cenu 1000,- Kč/m2. Další

podmínka stanovená oprávněnými osobami je
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
jeden z řadových domků, který bude odprodán
jejich synovi, Radkovi Weinhauerovi, a to za kupní
cenu                    1 000 000,- Kč. Ze strany obce
nutno dodat, že domek bude prodán novému
vlastníku za podmínek stanovených zastupitelstvem
obce. Tím je míněno, že bude prodáván ve stavu
rozestavěnosti, a to za stejných podmínek jako
budou prodávány ostatní řadové domky.
     Pro uzavření uvedené smlouvy se v hlasování
vyjádřilo 7 zastupitelů kladně a jeden se zdržel
hlasování.
     Následně starosta informoval zastupitelstvo
obce o splnění svého závazku, který se týkal
projednání celé záležitosti s Danou Novákovou za
účasti projektanta. Toto jednání se uskutečnilo dne
5. 11. 2004 a  jednání se účastnila také vedoucí
stavebního úřadu, dále pak i další osoby, jako paní
JUDr. Pecháčková, generální projektant, předseda
stavební a územně plánovací komise, Ing. Vrabec
a starosta obce.� � �

     Druhým hlavním bodem tohoto jednání zastupitelstva bylo schvalování obecně závazné vyhlášky
obce Spojil č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu. Místostarosta obce přečetl úplné znění výše uvedené
vyhlášky, která byla následně po krátké diskuzi jednomyslně zastupitelstvem přijata. Rovněž bylo
rozhodnuto, že bude v plném znění uveřejněna ve Spojilské Drbně.
  

     V rubrice různé informoval přítomné
místostarosta o jednáních pro zavádění
„bezdrátového“ internetu do rodinných domů
v obci. Bližší informace budou rovněž zveřejněny
ve zpravodaji, kdy součástí bude obnovená anketa
pro zájemnce o služby tohoto internetu. Kromě
problematiky internetu seznámil místostrosta
přítomné s plánovaným svozem velkoobjemového

odpadu, který je plánován na pondělí dne 22.
listopadu 2004.
     S drobnou informací se do různého přihlásil pan
Kment a informoval zastupitele o tom, že v areálu
bývalého ZD ve Spojile probíhá rekontrukce
budovy na jízdárnu a dále o tom, že na Morčáku je
již rozestavěno 5 RD.
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     V neděli 7.11. 2004 uspořádala komise pro
občanské  záležitosti kurz keramiky a batikování.
Kurzy proběhly v Domě dětí a mládeže – DELTA
v Pardubicích na Dukle. Kurz keramiky vedla paní
Folbrechtová a kurz  batiky paní Gabesamová.
      Tvorba ozdobných výrobků z hlíny se
prováděla dvěma způsoby. Vyválením  hlíny na
placku a postupně vykrajováním a lepením
jednotlivých částí k sobě. Druhý způsob byl
tvarováním na hrnčířském kruhu. Tento postup byl
mnohem náročnější na šikovnost účastníků. Někdy

pracovní postup a vzniklý výtvor vyvolal i veselí.
Jak malí tak i velcí „učni“ si však  vyrobili  mnoho
pěkných a nápaditých předmětů, např. hrnečky,
misky , různé nádobky, vánoční ozdoby, dokonce
i autíčko.  Po dostatečném vyschnutí  hlíny budou
výrobky vypáleny a případně potřeny glazurou.

Tohoto kurzu se zúčastnilo deset zájemců.
    Batikování si vyžádalo předchozí obstarání
materiálu, na který se budou barvy aplikovat.
Hedvábné šátky,  ubrousky,  ubrusy a jiné textilie
se nejprve svázaly provázkem do ranečku
a balíčků, potom se ponořily do barev z přírodních
produktů jako jsou  bezinkové plody, cibulové
slupky, nebo třezalka. Po rozbalení barevného
uzlíčku čekalo vždy překvapení, jaké vzory se na
látce objeví.  Další způsob  bylo barvení látek přes
šablony textilní barvou. V tomto případě záleželo
jen na nápaditosti výrobce. Většina výrobků se
povedla ke spokojenosti všech účastníků. Tento
kurz navštívily jen čtyři  zájemci.      Oba kurzy se
všem líbily a každý z účastníků si vyrobil nějaký
předmět na ozdobu bytu či jako dárek pro někoho
blízkého.����������������������������������������������������

     Již v minulosti jsme se museli několikrát na stránkách naší Spojilské Drbny zabývat  nevhodným
chováním některých našich spoluobčanů či neznámými vandaly.
     Nějaký čas byl relativní klid, ale již jsou zde zase. Jen tak pro „ zábavu „ strkají zápalky do zámku na
vstupní bráně na dětské hřiště. A protože jim to nestačí, tak za pár dní nacpou hlínu do zámku u závory
na konci ulice V Loukách a pro jistotu ji zajistí zápalkami. A pak si někde v závětří mnou ruce a říkají si
to jsme jim ukázali a čekají, co se bude dít. A ono se kromě toho, že lidé, kteří mají tato zařízení na
starost musí dát vše do pořádku, neděje nic. A jak by mohlo, když nikdo nic neví, nikdo nic neviděl, nikdo
nic neslyšel.
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     Dívejme se proto více kolem sebe, všímejme si kde se co děje a upozorněme na případné
nepravosti. Dnes jsou to poškozené zámky, zítra to mohou být daleko důležitější a hodnotnější věci
nejen z obecního, ale i soukromého majetku. Proto by mělo být v zájmu nás všech, abychom „zatím
takovýmto výstřelkům“ nedávali větší prostor.

      Ve dnech 5. a 6. listopadu se uskutečnilo 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
a volby do zastupitelstev krajů.
     Do Senátu Parlamentu České republiky kandidovalo v našem volebním okrsku 6 kandidátů. Do
seznamu voličů bylo zapsáno 224 voličů. Úřední obálky byly vydány 99 voličům, odevzdáno bylo 97
úředních obálek, z toho platných odevzdaných hlasů bylo 86. Prvního kola voleb do Senátu ParlamentuČeské republiky se zúčastnilo v naší obci 44,4 %, což je vysoce nad celostátním průměrem. A jaké byly
výsledky?
1.Ing. Jiří Stříteský, primátor města Pardubic – kandidát ODS, 51 hlas, tj. 59,3%
2.Mgr. Václav Snopek,Csc. – kandidát KSČM, 12 hlasů, tj.14 %
3.Doc.MUDr. Jaroslava Moserová,DrSc., stávající senátorka, kandidát US-DEU, 11 hlasů, tj. 12,8 %
4.JUDr. Zdeněk Černý – kandidát ČSSD, 6 hlasů, tj. 7%
5. Ing. Stanislav Baťa – kandidát hnutí Nezávislí, 4 hlasy, tj.4,6 %
6.Jiří Bezák – kandidát Strana za životní jistoty, 2 hlasy, tj. 2,3 %

    Voleb do krajského zastupitelstva Pardubického kraje se v naší obci zúčastnilo 99 voličů z 223, což je
44,4 %. Odevzdáno bylo 97 úředních obálek.
Počet platných hlasů byl 94. Ve volbách do krajského zastupitelstva kandidovalo celkem 11 politických
stran, koalic a hnutí. A jaké byly výsledky?

1. ODS – 38 hlasů, tj. 40,4 %
2. Koalice pro Pardubický kraj – 25 hlasů, tj. 26,6 %
3. KSČM – 13 hlasů, tj. 13,8 %
4. ČSSD – 7 hlasů, tj. 7,5 %
5. Nezávislí – 6 hlasů, tj. 6,4 %
6. SNK sdružení nezávislých -3 hlasy, tj. 3,1 %
7. Strana za životní jistoty – 2 hlasy, tj. 2,1 %

     Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se konalo ve dnech 12. a 13. 11. 2004.
Počet zapsaných voličů byl stejný, ale vlastní volby se zúčastnilo pouze 76 osob (33,9 %). I to je vysoko
nad celostátním průměrem. Všechny odevzdané hlasy byly platné. Ve druhém kole senátních voleb
zvítězil na území obce Spojil ing. Jiří Stříteský, pro kterého hlasovalo 63,2 % voličů (48 hlasů).����������������������������������������������������

K VÝSTAVBĚ OBECNÍHO DOMU  A  Z DISKUZE PŘI BESEDĚ S OBČANY

     Celkem bylo vráceno 29 anketních lístků z  92, tj. 31,5 %. Navíc bylo odevzdáno jedno písemné
vyjádření, které obsahovalo odpověď na první otázku a dále se jednalo o  náměty a připomínky. Někteří
občané se nevyjadřovali ke všem otázkám, z tohoto důvodu u některých otázek nesouhlasí součty
kladných a záporných odpovědí. Názory v anketě prakticky korespondovaly s diskusí na besedě
s občany.
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•  Chcete, aby byl v obci vybudován obecní dům?  ano – 25x ( 83,4 %), ne – 5x ( 16,6 % )
•  Mělo by podle Vás stát toto zařízení v centru obce ? ano – 18 x ( 69,2 % ), ne - 8 x ( 30,8 % )
•  Měl by v tomto zařízení být pouze obecní úřad? ano –  5x ( 17,9 % ), ne – 23 x ( 82,1 % )
•  Domníváte se, že by toto zařízení mělo být komplexnější a zahrnovat nejen obecní úřad, ale také

společenský sál, restauraci, technické zázemí obce a sboru dobrovolných hasičů, případně
prostory pro služby obyvatelstvu? ano – 19 x ( 82,6 % ), ne – 4 x  ( 17,4 % )

•  Pokud některou ze součástí obecního domu uvedenou v bodě 4 považujete za zbytečnou,
uveďte kterou ? Mezi odpověďmi na tuto otázku se objevily následující názory zavrhující: služby
obyvatelstvu – nekomerční (ale spíše komerční prostory), vše mimo hasičů, vše mimo úřadovny
obecního úřadu,  restauraci, společenský sál .

•  Považujete zveřejněnou studii obecního domu za vhodnou pro naši obec ?  ano – 21 x ( 77,8 %),
ne – 6 x ( 22,2 % )

•  Jak by podle Vás mělo vypadat vnitřní uspořádání obecního domu ? kancelá ř starosty  ano–25 x
( 100 % ), kancelá ř sekretá řky  ano – 20 x ( 83,4 % ), ne – 4 x ( 16,6 % ), kancelá ř účetní  ano
– 19 x ( 79,2 % ), ne – 5 x ( 20,8 % ),  obřadní síň ano – 14 x ( 58,4 % ), ne – 10 x ( 41,6 % ),
zasedací místnost zastupitelstva  ano – 24 x  ( 100 % ), archiv  ano – 23 x ( 95,8 % ), ne – 1 x
( 4,2 % )

 Pokud se domníváte, že lze n ěkteré prostory ú čelově slou čit, uve ďte které:
- kancelář starosty a zasedací místnost zastupitelstva – 3 x  ( 13,0 % )
- kancelář sekretářky a kancelář účetní – 10 x  ( 43,6 % )
- obřadní síň a zasedací místnost zastupitelstva – 8 x ( 34,8 % )
- kancelář sekretářky a zasedací místnost zastupitelstva – 1 x ( 4,3 % )
- kancelář starosty a zasedací místnost zastupitelstva – 1 x  ( 4,3 % )

    Uveďte svoje p řípadné další nám ěty a p řipomínky k výstavb ě obecního domu:
- zbytečně velký, nákladný, hospoda se sálem přiláká přespolní – zvýšení kriminality
- vytápění řešit s využitím nejmodernějších technologií, totéž úklid   (centrální vysavač)
  a klimatizace – i za cenu vyšších pořizovacích nákladů
- restaurace – zachovat vesnický styl s venkovním posezením jako ve stávající
- místnost pro lékaře nebo pečovatelskou službu
- svojí velikostí a rozsahem se hodí na jiné místo, kde je lepší zázemí (příjezdové cesty,
  parkování atd.)
- nedostatek parkovacích míst řešit v podzemních podlažích obecního domu, než zabírat další zelené
plochy. Placaté parkoviště je dnes přepych pro každou obec i město
    - odkoupit Remigas + případné pozemky okolo (vhodné pro velké stavby)
    - uličku mezi uvažovaným obecním domem a čp. 5 uzavřít již na počátku vraty, aby nedocházelo
k znečišťování prostoru (při zábavách) a nežádoucímu parkování vozidel
     - upozornění, že v uličce je v malé hloubce zatrubněný potok a proto zde nelze vést kanalizaci
    - objevil se i názor, že nemá cenu dávat náměty a připomínky, neboť se k nim stejně nepřihlíží
- ZÁSADNÍ NESOUHLAS s výstavbou řadových rodinných domků = stísněné, zastínění zahrady –
Novákovi čp. 15 � � �
1. Souhlasíte s dobudováním sportovního areálu v ob ci? ano – 24 x  ( 100 % )

2. Uveďte svoje nám ěty a p řipomínky k navržené studii sportovního areálu v pro storách d ětského
hřiště:  - umělá tráva, hřiště na kopanou, spojit tenis + odbíjenou, grilování dál od lesa, ruské kuželky,
současná studie se jeví jako přeplácaná – některé plochy sportovišť lze sloučit, například hřiště na
volejbal s tenisovým kurtem.

                                         Zpracovala: M. Telecká
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 č. 1 / 2004

o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování
komunálního odpadu

Zastupitelstvo Obce Spojil vydává dne 8. 11. 2004 podle ust. § 14 odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.Čl. 1

Základní ustanovení

1/ Obec Spojil vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve smyslu § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů (dále jen poplatek).
2/ Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Spojil. V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o místních
poplatcích nestanoví jinak. Čl. 2

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Čl. 3

Poplatník
Poplatníkem je :
a/  každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména
a data narození osob, které poplatek odvádějí,
b/  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu /(4) určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu.Čl. 4

Sazba poplatku

1/ Sazba poplatku za osobu uvedenou v čl. 3  písm. a) a b)  této vyhlášky a kalendářní rok činí 340,- Kč (tři stačtyřicet korun českých) a je tvořena:
a) z částky 70,-  Kč za kalendářní rok a
b) z částky 270,- Kč za kalendářní rok (tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a zaokrouhlena na celé
desetikoruny. Skutečné náklady v roce 2003 činily  76 617,- Kč a byly rozúčtovány takto =
76 617 :  281obyvatel = 273,- Kč na jednoho obyvatele).

2/ V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci příslušného měsíce.
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 Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný předem za každý kalendářní rok vždy do posledního dne měsíce února příslušného roku.Čl. 6
Osvobození a úlevy od poplatku

1/ Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu a:
a/ vykonávají trest odnětí svobody nebo
b/ pobývají dlouhodobě v zahraničí
2/ Z poplatku může být poskytnuta úleva:
a/ Ve výši 50 % studentům a učňům (do věku 26 let) nemajícím vlastní příjem, kteří předloží správci daně doklad
o  ubytovaní mimo obec (koleje, učňovská ubytovna apod.). 
b/ Ve výši 50% občanům, kteří jsou dlouhodobě zaměstnáni a ubytováni mimo obec a předloží o tom správci daně
doklad.

3/ Vznik a zánik podmínek pro osvobození od poplatku nebo úlevu z poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala příslušná skutečnost.Článek 7

Ohlašovací povinnost
1/ Poplatník, vlastník nebo správce, který platí poplatek za rodinný nebo bytový dům dle čl..3 písm. a/ této
vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu, která má vliv na vznik nebo zánik poplatkové
povinnosti,  do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
2/ Poplatník podle čl. 3 písm. b/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci do 15 dnů ode dne, kdy změna
nastala. Článek 8

Ustanovení spole čná a závěrečná
1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit na trojnásobek.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2/ Nesplní-li poplatník svou ohlašovací povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, může mu správce
poplatku uložit pokutu podle  ustanovení § 37 a § 37a  zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

3/ Nesplní-li poplatník svou poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky
vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
4/  Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství
zcela nebo zčásti prominout. O žádosti rozhoduje správce poplatku v řízení, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí.

5/ Touto vyhláškou se ruší ustanovení Oddílu V, Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v obci Spojil          č. 3 / 2001 ze dne  1. 12. 2002. Článek 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2005.

Pozn.:
1/ Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2/ Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3/ Zákon č. 338/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/(4)  Zákon č. 50/1976., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů

     a § 3 vyhl. č. 137/1998., o obecných technických požadavcích na výstavbu
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Vážení spoluobčané,
     v pondělí dne 22. listopadu  se máte možnost „elegantně“ zbavit různých
druhů tuhého domovního odpadu prostřednictvím mobilního svozu. Jedná se
o odpad větších rozměrů, než je možné umístit  do obyčejné  popelnice, jako  jsou
např. staré koberce, linolea, rozbitý nábytek nebo jeho části, staré pneumatiky,
a  drobný  stavební  materiál  (dlaždice,  obkládačky  apod.),  který však  musí  být
připraven v pytlích nebo krabicích tak, aby ho bylo možné jednoduše naložit.

     Protože máme v obci kontejnery na separovaný s běr, nedávejte, prosíme,
do mobilního svozu žádné sklo a pokud možno ani dro bné plasty. Rovn ěž
nebude nakládán rostlinný materiál, jako jsou v ětve, listí apod.., nebo ť tento
materiál máme v sou časné dob ě ještě možnost likvidovat jiným, mén ě
finan čně náro čným zp ůsobem. Do tohoto svozu se rovn ěž nemohou p řijímat
nebezpe čné odpady. Tyto budete moci odevzdat v jarním termí nu p ři jejich
organizovaném odstran ění. Také Vás prosíme, abyste do svozu nedávali
železo a barevné kovy. Tento materiál nechme našim hasi čům, také pro
nějaký z jarních termín ů „železné soboty“.

     Stejně jako v případě ˇželezné soboty“ připravte výše uvedený odpad, kterého
se chcete zbavit, před svůj pozemek na straně komunikace tak, aby nezasahoval
do vozovky. Jeho sběr bude probíhat v dopoledních hodinách 22. 11. za pomoci
zaměstnanců obce, kteří ho budou nakládat na popojíždějící nákladní auto
s kontejnerem.  Uvedený odpad můžete před své objekty umístit již v průběhu
soboty a neděle (20. a 21.11.)
     Upozorňujeme, že odpad, který nelze do mobilního sběru TKO zařadit, bude
ponechán na místě a budete jej muset vzít zpět do doby jeho specializovaného
sběru.

Pro úplnost si dovolujeme p řipomenout,
co je po čítáno mezi nebezpe čné odpady

a nebude v tomto svozu odebíráno !

Odpady z odstra ňování barev, řezné emulze a roztoky, jakékoliv oleje,
rozpoušt ědla, obaly s nebezpe čnými látkami, čistící prost ředky a tkaniny,
olejové filtry, brzdová kapalina, nemrznoucí kapali ny, chemikálie,
akumulátory, rozpoušt ědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
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zářivky a výbojky, lednice, barvy, lepidla, prysky řice, nepoužitá lé čiva,
mono články, vy řazená elektronika (televize, po čítače), kosmetika.

Prosíme o dodržení uvedených pravidel svozu !����������������������������������������������������
 Obecní  úřad Spojil Vám touto cestou nabízí mimořádnou možnost ušetřit nemalé
peníze při nákupu vánočních dárků.
     Přílohou tohoto vydání „Spojilské drbny“ je knižní katalog ve kterém najdete
množství užitečné, ale i zábavné literatury. Na veškeré knihy z tohoto katalogu
Vám bude poskytnuta  sleva 25 %.

Objednání knihy není závazné – je možné si ji p ředběžně objednat a na
obecním ú řadě následn ě prohlédnout a až potom se rozhodnout o jejím

zakoupení.
Následné dodání objednané knihy je možné do jednoho týdne od objednání.����������������������������������������������������

                                           
KOMISE  PRO  OBČANSKÉ  ZÁLEŽITOSTI  A SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ OBCE SPOJIL

SRDEČNĚ  ZVOU  SPOJILSKÉ  DĚTI NA

DNE  5. 12. 2003 (neděle) OD  17  HODIN
V OBECNÍ  HOSPŮDCE  „NA  STREJ ČKU“
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