
(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. zá�í 2010) 
 
     V pr�b�hu volebního období 2006 – 2010 stálo v �ele obce Spojil devíti�lenné zastupitelstvo obce 
Spojil, které od ustavujícího zasedání dne 2. listopadu 2006 pracovalo ve složení: starosta obce – Jan 
K�ivka, místostarostka obce – Miluše Telecká, p�edsedkyn� finan�ního výboru – Božena Melounová, 
p�edseda kontrolního výboru – MVDr. Svatopluk Rozsypal, p�edseda stavebního a územn� plánovacího 
výboru – Ing. Boris Fukátko, p�edsedkyn� výboru pro ob�anské záležitosti – Miroslava �ápová, �lenové 

zastupitelstva – Bohuslav Kment, Vladimír 
Kostelecký, Aleš Hladík. V souladu se 
zákonem �.128/2000 Sb. „Zákon o obcích“ 
byl ustaven finan�ní    a kontrolní výbor 
obce a p�estupková komise obce. Jako 
poradní  orgány starosty obce byl z�ízen 
stavební a územn� plánovací výbor, výbor 
pro ob�anské záležitosti. Po celé volební 
období pracovala v obci Jednotka sboru 
dobrovolných hasi�� obce Spojil, jejíž 
�innost je stanovena zákonem. V �ele 
výbor� stáli �lenové zastupitelstva obce, 
jejich �leny byli ob�ané obce Spojil. Funkci 
p�edsedkyn� p�estupkové komise 
vykonávala smluvní advokátka  obce Spojil 
JUDr. Sv�tlana Pechá�ková, �leny byli 
�lenové zastupitelstva obce a asistentka 

starosty, jako pracovnice obecního ú�adu. Každoro�n� jmenoval starosta obce inventariza�ní komisi, 
která dle pot�eby provád�la pr�b�žné inventarizace majetku obce a v záv�ru roku vždy pravidelné 
inventarizace. 
     Zastupitelstvo obce se na svých jednáních p�edevším  zabývalo rozvojem obce,  investi�ními akcemi, 
otázkami hospoda�ení obce, uzavíráním smluvních vztah�, �inností obecního ú�adu a dalšími 
záležitostmi v jeho kompetenci. Zastupitelstvo obce po�ádalo besedy s ob�any na r�zná d�ležitá témata. 
     V náplni práce finan�ního výboru byla zejména p�íprava rozpo�t� na p�íslušné roky, kontrola jejich 
pln�ní, kontrola p�ijatých a vydaných faktur, p�íprava a projednání rozpo�tových opat�ení pro jednání 
zastupitelstev obce. 
      Kontrolní výbor se ve své �innosti zabýval zejména kontrolou pokladny, a to jak dokladové �ásti, tak 
finan�ních prost�edk�, dále kontrolou pln�ní 
usnesení zastupitelstva obce a správností 
uzav�ených smluv obcí Spojil. Zabýval se 
�ešením stížností ob�an�. 
 
     Stavební a územn� plánovací výbor 
zpracovával stanoviska k žádostem stavebník� a 
jimi p�edloženým projektovým dokumentacím, 
zajiš�oval p�ípravu a spolupracoval p�i realizaci 
investi�ních akcí obce Spojil. Ve vztahu 
k ob�an�m – stavebník�m tuto �innost zajiš�oval 
p�ímo p�edseda výboru s cílem zrychlení 
p�íslušného �ízení. 
    Výbor pro ob�anské záležitosti po celé volební 
období zajiš�oval veškeré kulturní a sportovní 
akce po�ádané obcí Spojil. Na �ad� z nich se podílel i Sbor dobrovolných hasi�� obce Spojil. Zna�nou 
�ást obsahu �innosti tohoto výboru tvo�ily spole�enské záležitosti, kterými byly návšt�vy našich 
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spoluob�an� u p�íležitosti životních jubileí. Velmi d�ležitou sou�ástí práce tohoto výboru bylo 
organizování vítání ob�ánk�. 
     P�estupková komise se zabývala a �ešila p�estupky, jichž se dopustili bu� ob�ané naší obce, nebo se 
jich dopustili cizí osoby na území obce Spojil. 
 
     Realizaci zám�r� a usnesení zastupitelstva obce Spojil zajiš�oval obecní ú�ad, který byl nápomocen 
jednotlivým výbor�m, komisím, dobrovolným organizacím p�i organizování akcí. Jeho hlavní náplní bylo 
napl�ování výkonu státní správy v p�enesené p�sobnosti. Obecní ú�ad zajistil zprovozn�ní datových 
schránek, z�ízení pracovišt� Czech POINT, p�evedení evidence obyvatel na centrální registr ministerstva 
vnitra. Bylo nakoupeno nové programové vybavení, takže v sou�asné dob� je ú�etnictví obce a její 
hospoda�ení v�etn� pokladny, zpracováváno elektronicky, je zavedena elektronická spisová služba        

a elektronicky je provád�na legalizace                    
a vidimace - ú�ední ov��ování listin a podpis�. 
Prost�ednictvím obecního ú�adu byla zajiš�ována 
správa obce a její každodenní život. Byly 
zajiš�ovány revize elektrických a plynových 
za�ízení v majetku obce, kontroly na úseku požární 
ochrany. Obecní ú�ad zajiš�oval školení 
zam�stnanc� obce na úseku bezpe�nosti práce. 
D�ležitou sou�ástí práce obecního ú�adu bylo 
zajišt�ní informovanosti ob�an� o d�ní v obci. Za 
tímto ú�elem bylo využíváno zejména ú�ední desky 
a výv�sních sk�ín�k. Informace pro ob�any byly 
pravideln� zve�ej�ovány také v elektronické 
podob� na ú�ední desce  webových stránek obce. 

V pr�b�hu volebního období se poda�ilo zavést novou službu pro ob�any – zasílání informací 
prost�ednictvím elektronické pošty. O tuto službu byl vzr�stající zájem a v sou�asné dob� jsou informace 
obecního ú�adu zasílány na cca 90 e-mailových adres našich ob�an�. Na jednotlivé akce, které jsou 
po�ádány, zajiš�uje obecní ú�ad letá�ky, které jsou distribuovány p�ímo do jednotlivých domácností. 
D�ležitou úlohu v informovanosti ob�an� sehrává zpravodaj obce – SPOJILSKÁ DRBNA, která si 
v letošním roce p�ipomn�la své jedenácté výro�í. Díky cílev�domé redak�ní rad� a zejména jejímu 
šéfredaktorovi MUDr. Karlu Menclovi si stále drží vysokou  úrove�, za což jí a šéfredaktorovi pat�í 
up�ímné pod�kování. Nedílnou sou�ástí informa�ního systému obce, který zajiš�uje obecní ú�ad jsou 
rozhlasové relace místního rozhlasu. Jeho prost�ednictvím jsou ob�ané seznamováni s r�znými 
informacemi, ale své stálé místo zde našly i rozhlasové relace u p�íležitosti životních jubileí našich 
ob�an�. Za uplynulé volební období bylo celkem odvysíláno více jak 120 rozhlasových relací. 
     Budeme-li hodnotit uplynulé volební období, lze konstatovat, že v obci Spojil došlo k pozitivnímu 
vývoji v �ad� oblastí a jejímu dalšímu rozvoji. Za uplynulé období došlo k p�íznivému demografickému 
vývoji. Po�et obyvatel rok od roku nar�stal. K 31.12. 2006 m�la obec Spojil 352 obyvatel, v roce 2007 to 

bylo 392, v následujícím roce 429 a v roce 2009  466 
obyvatel. Tento trend m�l i pozitivní dopad na samotný 
rozpo�et obce Spojil, nebo� to sebou p�ineslo zvýšení 
da�ových p�íjm� obce. Tato skute�nost sehrála 
významnou roli zejména  v lo�ském roce, kdy se za�ala 
reáln� projevovat krize ve ve�ejných financích. Zvýšené 
da�ové p�íjmy v d�sledku nár�stu po�tu obyvatel 
zamezily výraznému propadu p�íjm� obce.  
     Obec Spojil v uplynulém období hospoda�ila ve 
vztahu k po�tu obyvatel i s vysokými rozpo�ty. V roce 
2006 jsme hospoda�ili s rozpo�tem ve výši tém�� 12,5 
milión� korun. Tento rok jsme m�li k dispozici finan�ní 
prost�edky  z prodeje obecních pozemk� a z dotací 

Pardubického kraje. V roce 2007 m�la obec rozpo�et v objemu tém�� 7 milión� korun a v roce 2008 
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tém�� 15,8 milión� korun. V tomto roce se promítlo získání dotací z evropských a národních fond�          
a z rozpo�tu Pardubického kraje. V tomto roce byly realizovány st�žejní investi�ní akce. V roce 2009 
obec hospoda�ila s rozpo�tem tém�� 4,5 milión� korun a v letošním roce rozpo�et p�esahuje nepatrn� 
tuto �ástku. Za tyto finan�ní prost�edky byla v pr�b�hu volebního období zrealizována �ada investi�ních 
akcí, které zlepšily a zp�íjemnily život v obci a spole�enské vyžití našich ob�an�. Postupn� se zvyšovala 
hodnota majetku obce Spojil. Jeho sou�asná hodnota je necelých 50 milión� korun, což �iní v pr�m�ru 
111.000,- korun na jednoho obyvatele v�etn� kojenc�. 
 

     V roce 2006 prob�hla výstavba objektu 
spole�enského zázemí sportovního areálu 
v hodnot� 5,5 milión� korun. Prob�hla I. etapa 
rekonstrukce místní kapli�ky, kdy byla provedena 
generální oprava st�echy a postavena nová 
zvoni�ka v hodnot� 269 tisíc korun. Byl po�ízen i 
nový zvon, který byl ze zna�né �ásti hrazen 
z finan�ních prost�edk� získaných od našich 
ob�an� sbírkou, kterou organizoval SDH Spojil. 
V této sbírce bylo vybráno 37 tisíc 200 korun. 
V tomto roce za�ala probíhat výstavba �adových 
bytových dom� “B“ v centru obce. Byla dokon�ena 
I. etapa výstavby rodinných domk� v lokalit� 
Mor�ák. Budováním p�íjezdové komunikace                

                                                                                     a inženýrských sítí za�ala výstavba II. etapy.  

 
     V roce 2007 byla zahájena rekonstrukce komunikace v centru obce a p�emíst�na zastávka MHD. 
Bylo vybudováno fotbalové h�išt� v prostorách sportovního areálu v hodnot� 140.000,- korun. V témže 
roce v prostorách sportovního areálu prob�hla 
výstavba dvojgaráže pro zahradní techniku obce 
Spojil a techniku Jednotky sboru dobrovolných 
hasi�� obce Spojil v hodnot� díla 756.000,- korun.  
 
V �íjnu roku 2007 byla dokon�ena výstavba 
�adového bytového domu „B“ v centru obce.  
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     Následující rok 2008 byl na realizaci 
investi�ních akcí ješt� bohatší. Byla zhotovena 
nová zastávka autobus� MHD  u obecního ú�adu. 
V prostorách sportovního areálu bylo vybudováno 
d�tské h�išt� nákladem více jak 300.000,- korun, 
které bylo d�tem slavnostn� p�edáno u p�íležitosti 
D�tského dne. Poda�ilo se zajistit kone�nou 
úpravu komunikace v prostorách sportovního 
areálu. 
Z pohledu realizace investi�ních akcí byly nejvíce 
hektické letní m�síce, kdy prob�hla II. etapa 
generální opravy místní kapli�ky v�etn� jejího 
nového vybavení a to nákladem 1.445.200,- korun.  
Zárove� s tím probíhala oprava památného k�ížku 
u kapli�ky a jeho okolí a úprava ve�ejného    

      prostranství v centru obce v�etn� zpívající fontány 
 nákladem 4.404.000,- korun. 

    

V zá�í tohoto roku byla dokon�ena výstavba �adového 
bytového domu „A“ v centru obce. V podzimních 

m�sících byla zahájena rekonstrukce jediné p�ístupové komunikace do obce v ulici Na Okrajích, která je 
ve vlastnictví Pardubického kraje. Bohužel po �íjnových „krajských“ volbách došlo ke zm�n� ve vedení  
Pardubického kraje a tato stavba byla zastavena. Díky nezm�rnému úsilí starosty obce Jana K�ivky, 

který vyvolal �adu osobních jednání s nejvyššími 
p�edstaviteli Pardubického kraje,  s ministrem dopravy 
a s p�edsedou Státního fondu dopravní infrastruktury 
za ú�asti n�kterých poslanc� nap�í� politickým 
spektrem Poslanecké sn�movny Parlamentu �eské 
republiky a na základ� �ady písemných žádostí            
a podpory petice ob�an� z ulice Na Okrajích, za 
pomoci sd�lovacích prost�edk�, m�žeme dnes 
konstatovat, že podle posledních informací by m�la být 
rekonstrukce komunikace v ulici Na Okrajích dokon-
�ena do konce �íjna letošního roku.       
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     Bohužel p�erušení této stavby Pardubickým krajem sebou nese  stinnou stránku v podob� vážn� 
poškozené nemovitosti-domu �p.41 pana Musila v ulici Na Okrajích, jemuž byla narušena statika 
v d�sledku neúm�rného p�echodového prahu 
zrekonstruované �ásti komunikace a komunikace 
staré. V souvislosti s �ešením tohoto p�ípadu byla 
obec Spojil, potažmo obecní ú�ad nápomocný 
panu Musilovi p�i získání pot�ebných podklad� pro 
další jednání, p�i kontaktování s právním 
zástupcem obce Spojil ve v�cech stavebních 
s JUDr. �ernou a v neposlední �ad� p�i 
medializaci celého p�ípadu ve sd�lovacích 
prost�edcích. Sou�asný stav �ešení této záležitosti 
je takový, že se nepoda�ilo dosáhnout 
mimosoudního vyrovnání za vzniklé škody              
a právním zástupcem pana Musila, JUDr. �ernou 
byla podána žaloba k soudu.  

     V roce 2009  vzhledem k �ad� investi�ních akcí 
v p�edchozích letech a v d�sledku probíhající 
finan�ní krize, nebyly prakticky žádné investi�ní 
akce realizovány. Pouze byla provedena výstavba 
deponie pro kontejnery na separovaný odpad v ulici 
V Loukách. Za ú�asti padesáti našich obyvatel 
prob�hla úprava ve�ejného prostranství po bývalém 

rybní�ku v centru obce. Tento rok p�inesl                 
i negativní události, kterými byly požáry rodinného 
domu �p.127 Na Mor�áku manžel� Skácelových              
a hájovny v B�lobranské dubin�. Na likvidaci obou 
t�chto událostí se podílela i Jednotka sboru 
dobrovolných hasi�� obce Spojil.  
 
    V roce 2010 byla instalována fotogalerie obce v jejím centru. 

 
      Díky výboru pro ob�anské záležitosti a zejména 
jeho p�edsedkyni paní �ápové byl v uplynulém 
volebním období rozvíjen bohatý kulturní, sportovní      
a spole�enský život obce. Každoro�n� byly po�ádány 
pravidelné akce, k nímž pat�ily zejména „Vítání 
Nového roku“ spojené s tradi�ním oh�ostrojem - p�i 
této p�íležitosti byl vždy p�edáván dárek nejstaršímu 
ob�anovi obce, ú�ast na „Reprezenta�ních plesech“ 
Svazku obcí Lou�ná, d�tské karnevaly, �arod�jnice, 
kurzy velikono�ní a váno�ní floristiky, „Májové 
veselice“, d�tské dny, pou�ové a posvícenské 
zábavy, „Mikulášské nadílky“.        
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Krom� t�chto tradi�ních akcí se v zá�í roku 2006 
konala „Spojilská letní slavnost“, p�i níž bylo 
otev�eno spole�enské a technické zázemí  
sportovního areálu, byla p�edána I. etapa 
rekonstrukce místní kapli�ky, jejíž sou�ástí bylo 
požehnání nového zvonu „Václav“ biskupem 
Královehradecké diecéze, sou�asným kardinálem 
�eským Dominikem Dukou  a  vyzdvižení tohoto 
zvonu do nové zvoni�ky. Sou�ástí této slavnosti 
bylo i první setkání rodák� obce Spojil. Od tohoto 
roku byla veškerá zájmová �innost sm��ována do 
prostor� sportovního areálu. V roce 2007 se 
krom� tradi�ních akcí uskute�nilo v rámci 

spojilského posvícení fotbalové utkání mezi 
fotbalisty obce Spojil a fotbalisty firmy Kutil. SDH 
Spojil uspo�ádal vystoupení skupiny Lokálka a 
imitátora Václava Faltuse. Od  b�ezna roku 2007 
bylo zahájeno pravidelné kondi�ní cvi�ení žen ve 
víceú�elové místnosti sportovního areálu. Rok 
2008 sebou p�inesl „První spole�enský ve�er obce 
Spojil“ v klubovém za�ízení sportovního areálu. 
V rámci d�tského dne bylo d�tem p�edáno do 
užívání d�tské h�išt� s �adou atrakcí pro r�zné 
v�kové kategorie. V zá�í se uskute�nila „Spojilská 
letní slavnost“, p�i níž byla slavnostn� otev�ena 
nová spojilská náves v�etn� zpívající fontány. Biskupem Josefem Kainekem byla požehnána nov� 

zrekonstruovaná místní kapli�ka. Byla zasazena 
„Spojilská Lípa Života“ a položeny kytice k Líp� 
svobody a památníku. Jednotce SDH bylo 
p�edáno nové vozidlo. V p�edváno�ním �ase mohli 
naši ob�ané a d�ti shlédnout v prostorách 
sportovního areálu „Živý Betlém“, jehož hlavními 
aktéry byly d�ti z p�veckého sboru Zvone�ek pod 
vedením paní Rücklové  se svým kulturním 
vystoupením zobrazujícím narození Ježíše Krista   
a zví�átka z místní Apolenky. 
V roce 2009 nám p�edváno�ní �as zp�íjemnily 
svým koncertem poslucha�ky pardubické 

konzervato�e. Díky rodin� Ku�erových a jejich d�tí 
bylo do naší obce p�ineseno Betlémské sv�tlo, 
takže zájemci z �ad ob�an� m�li možnost si jej 
p�inést dom� a obohatit si tak váno�ní tradice. 
V lednu roku 2010 byla díky rodin� Plechá�kových 
a jejich d�tí založena nová tradice T�íkrálové 
sbírky. V kv�tnu tohoto roku zorganizoval SDH 
turnaj v nohejbalu. 
      Po celé volební období byly zajiš�ovány 
spole�enské návšt�vy u ob�an� u p�íležitosti jejich 
životních jubileí. Za uplynulé volební období se 
uskute�nilo 55 t�chto návšt�v a 5 návšt�v               
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u p�íležitosti zlatých svateb. Zejména tato �innost byla pro �leny výboru pro ob�anské záležitosti, paní 
�ápovou a pana Bohuslava Kmenta ml. �asov� velmi náro�ná a vyžadovala od nich velkou ob�tavost.  

K poslání tohoto výboru pat�ilo za sou�innosti 
obecního ú�adu i vyjád�ení úcty  p�i posledním 
rozlou�ení se svými zem�elými ob�any. Lou�ili jsme 
se za všechny spoluob�any kyticí, v�novanou obcí 
Spojil. Nezapomn�li jsme ani na naše nové 
ob�ánky, pro n�ž jsme organizovali „Vítání do 
života“. Za tuto dobu jsme p�ivítali do svých �ad 17 
nových ob�ánk�, z toho 7 „princezen“ a 10 
„princátek“. Do spole�enského života obce se 
poda�ilo zapojit i místní ženy-seniorky, jejichž dnem 
„D“ se staly st�edy, kdy si organizují kondi�ní 
cvi�ení s následným posezením v klubovn� spor-
tovního areálu. Obdobn� se oblíbenými staly pro 
manželské páry senior� pátky, které se staly dny 
jejich vzájemných setkání a posezení. V tyto dny se 

setkávali v prostorách sportovního areálu i ostatní ob�ané p�i dobrém jídle a pití a p�íjemné 
reprodukované �i živé hudb�. 
    Na �ad� kulturních a spole�enských akcích se podílel d�tský p�vecký sbor Zvone�ek pod vedením 
paní Rücklové, které a i jejím d�tem pat�í naše up�ímné pod�kování za p�íjemné a nevšední kulturní 
zážitky. Stranou kulturního, sportovního a spole�enského d�ní nez�stal ani SDH obce Spojil, který se 
také podílel na výše uvedených akcích a samostatn� zajiš�oval Rybá�ské závody, Stav�ní máje, Sb�r 
železného šrotu, organiza�ní pomoc na Spojilské míli a také organizoval Váno�ních turnaje ve stolním 
tenisu.  

     Ve své �innosti v pr�b�hu volebního období jsme nezaznamenali však pouze p�íjemné starosti          
a práci, zábavu, ale bohužel jsme poznali i moc 
„matky p�írody“, která nám 22. �ervna 2006 
p�inesla do centra obce a p�ilehlých nemovitostí 
záplavu. P�estože se nejednalo o jev extrémní, 
jak se m�žeme setkávat v jiných koutech naší 
republiky, došlo k poškození za�ízení v �ad� 
nemovitostí našich ob�an�. Hrozivé povodn� 
v roce v roce 2009 a 2010 se našt�stí vyhnuly 
naší obci, ale za to napáchaly zna�né škody 
v jiných místech naší vlasti. V roce 2009 
uspo�ádal SDH obce Spojil finan�ní sbírku na 
pomoc obci Jeseník nad Odrou, do níž naši 
ob�ané v�novali �ástku 63.100,- korun. V roce 
2010 ob�ané obce Spojil poskytli finan�ní dar ve 
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výši 53.400,- korun obci Ústí u Hranic na Morav�, která byla zasažena kv�tnovou povodní. Práv� 
zvyšující se nebezpe�í povodní a záplav v posledních letech vedlo zastupitelstvo obce k vymezení 
ploch, v rámci jejich funk�ního využití v novém územním plánu, pro vybudování protipovod�ové ochrany 
obce Spojil. Takto byl i územní plán obce schválen v listopadu roku 2009.  
 

     Na úseku životního prost�edí se poda�ilo rozší�it 
plochy ve�ejné zelen�, jejichž údržba je pravideln� 
zajiš�ována správcem obecního majetku a zam�st-
nanci obce vykonávajícími ve�ejn� prosp�šné 
práce. Vlastními prost�edky jsme poslední dva roky 
volebního období zajiš�ovali pravidelnou zimní 
údržbu obce, o niž se neúnavn� starali v denní         
i no�ní hodiny správce obecního majetku Miloš  
Záleský a starosta obce  Jan K�ivka. V pr�b�hu 
volebního období došlo k obm�n� a zkvalitn�ní 
techniky obce Spojil. Na úseku odpadového 
hospodá�ství byla rozší�ena separace odpadu. Od 
prosince roku 2009 mohou ob�ané mimo 
kontejner� na plasty a sklo využívat také 

kontejnery na papír, které jsou umíst�ny na nové deponii v centru obce. Zrušením deponie v ulici Na  
Okrajích došlo ke zlepšení vzhledu na p�íjezdu do obce. Od srpna letošního roku je pro ob�any 
zajiš�ován pytlový sb�r plast� p�ímo od jejich nemovitostí. Pravideln� každoro�n� je provád�n sb�r 
nebezpe�ného odpadu. 
     V sociální oblasti pravideln� obec Spojil p�ispívá svým senior�m starším 70-ti let na seniorpasy, které 
jim slouží pro zvýhodn�né jízdné autobusy MHD. Tyto p�ísp�vky jsou ve výši 50% ceny seniorpasu. 
V letošním roce této možnosti využívá 13 našich senior�. Od kv�tna letošního roku má obec Spojil 
smluvn� zajišt�nu pe�ovatelskou službu pro naše ob�any, a to se Sociálními službami m�sta Pardubic. 
Obec Spojil hradí p�ísp�vky na neinvesti�ní náklady p�edškolních a školních za�ízení, které navšt�vují 
d�ti z naší obce. V letošním roce tento p�ísp�vek �iní 345.000,- korun.  
     Vedle �ady pozitivních skute�ností, kterých bylo v rozvoji a život� obce dosaženo, musíme 
sebekriticky p�iznat, že p�es opakovanou snahu získat finan�ní prost�edky z dotací, se nám nepoda�ilo 
zrealizovat rekonstrukci místních komunikací. Nedokázali jsme zvýšit zapojení ob�an� do  
spole�enského d�ní v obci, probudit v nich v�tší zájem o správu obce a v�ci ve�ejné. Mnohdy vázla naše 
vzájemná komunikace pro v�ci zdánliv� malicherné z d�vodu nepochopení daného problému. N�kte�í 
ob�ané nedokážou rozlišit, kdy se k sob� m�žeme chovat jako sousedé a p�átelé a kdy musí funkcioná�i 
obce respektovat a dodržovat zákony a podle nich jednat. Musíme si p�iznat, že chyba je i na naší 
stran�. Ne vždy jsme s ob�any jednali trp�liv� a citliv�. Mnohdy pod tlakem událostí mohlo n�kterým 
p�ipadat naše jednání jako arogantní. I p�es tyto negativní skute�nosti, jimž se v život� nevyhne nikdo, 
lze �íci, že uplynulé volební období bylo úsp�šné. Zastupitelstvo obce Spojil spravovalo svoji obec 
kolektivn�, s plnou odpov�dností a vážností, za což mu pat�í up�ímné pod�kování, zejména pak 
p�edsed�m a p�edsedkyním výbor� a jejich �len�m.  
Zvláštní pozornost si zaslouží práce paní Melounové, která p�es svoje pracovní za�azení daleko mimo 
své bydlišt�, zvládla kvalitn� vykonávat funkci p�edsedkyn� finan�ního výboru a zárove� velmi náro�nou 
práci kroniká�ky obce. Díky ní je zachycena a zdokumentována historie naší obce od dob první zmínky    
o ní až po sou�asnost. Za to jí pat�í up�ímné pod�kování a hluboká úcta. Za komunikaci s ve�ejností a za 
nápl� �innosti obecního ú�adu byla odpov�dná místostarostka obce paní Telecká. Dobrá práce 
zastupitelstva obce by nebyla možná bez jeho dobrého vedení starostou obce, který po celé volební 
období vykonával svoji funkci s nesmírným zápalem, nasazením a ob�tavostí. 
 
     Záv�rem je nutné konstatovat, že sou�asné zastupitelstvo obce Spojil p�edává svým nástupc�m obec 
prosperující, nezadluženou, ekonomicky zdravou a silnou. 
 
 


