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N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I 

Přejeme Vám mnoho zdraví !  

� � � � � 

Do příštího vydání zpravodaje budou slavit : 

3.7. paní Alena HANUSOVÁ, čp. 54 

6.7. paní Helena VITEJČKOVÁ, čp. 45 

18.7. pan Miloš STRADIOT, čp. 6 

22.8. paní Marie STAŇKOVÁ, čp. 140 

4.8. Alena a Bohuslav KMENTOVI 
� � � � � 

Vážení čtenáři, 
     již prvním mrknutím oka zjistíte, že je toho v dnešním vydání našeho 
zpravodaje opravdu hodně. Jednak byla řada společenských akcí a také obsáhlá 
jednání zastupitelstva obce. A bylo by toho ještě více, kdyby .... Jeden příspěvek 
se nám do uzávěrky nevrátil z úpravy svého znění a další přišel do redakce až 
po uzávěrce, navíc s právní tématikou, před svým skenováním upravovaný a bez 
oficielní žádosti konkrétní osoby o otištění. Z tohoto pohledu si Vás do 
budoucna dovolujeme požádat, aby podobné materiály byly do redakce 
doručovány vždy s jasnou žádostí o otištění a náležitým komentářem konkrétní 
osoby, nebo kolektivu tak, aby bylo zřejmé, kdo za otištění takového dokumentu 
nese právní odpovědnost. Děkujeme za pochopení. 

          Vaše redakce 
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     Velikonoce je čas probouzejícího se jara. Letos 
si ale jaro zase pospíšilo a začalo nás svými 
paprsky zahřívat již v polovině března. Za to 
víkend před velikonocemi se prudce ochladilo           
a apríl dodržel tradici svého názvu. I v sobotu 30. 
3. 2012 bylo smutné studené ráno, ale v klubovně 
sportovního areálu to i přes venkovní psotu 
rozkvetlo všemi barvami. Příprava na velikonoční 

svátky se konala navzdory počasí. V klubovně, 
přesněji řečeno v altánu sportovního areálu se 
dopoledne na kurzu velikonoční floristiky sešlo 
kolem 20 dospělých a 7 dětí, aby společně           
a především za nezbytného přispění rad našich 
lektorek vytvořili výzdobu svých domácností. Jako 
již loňský vánoční kurz, tak i tento velikonoční byl 
posílen o účast našeho mužského pokolení a ani 

jejich výtvory si s výrobky našich hospodyněk 
nezadaly. 
     Po zhruba třech hodinách hledání inspirace, 
konzultací s lektorkami a okolními účastníky              
a především usilovné práce se z hromad 
pestrobarevné směsi věnečků, květináčků, zeleně, 

vajíček, mašliček, peříček, kuřátek a jiných 
ozdůbek začaly na stolech objevovat překrásné 
velikonoční věnečky, kytice, košíčky a další 
ozdoby, které nám zkrášlí naše domácnosti              
a zpříjemní slavnostní velikonoční atmosféru.  Ani 
studené počasí nám nedokáže pokazit náladu      
a určitě ji značně vylepší pohled na vyzdobené 
domy v celé naší obci. 
     Za toto zpříjemnění velikonočních svátků je 
třeba poděkovat paní Mirce Čápové, která 
dlouhou dobu před kurzem shání potřebný 
materiál a zajistí jeho zdárný průběh, a taktéž patří 
dík našim ochotným lektorkám paní Zorce 
Hrabáňové a Jitce Folbrechtové.    

 

� � � � � 

 

     Přes všechny „katastrofické“ předpovědi počasí 
na velikonoční svátky se nic takového nekonalo. 
Velikonoční pondělí se probudilo do nádherného, 
jarního rána. Sluncem zalitá azurová obloha 
rozdávala dobrou náladu nejen koledníkům, 
kterých oproti předchozímu roku poněkud přibylo, 
ale i všem těm, kteří využili teplého, příjemného 
dne k procházkám a odpočinku.   
     Tato jarní idylka vylákala ven i početnou 
skupinu místních chasníků i zralejších mužů, kteří 
se rozhodli obnovit tradici velikonoční koledy 
dospělých. Nebylo to však jen takové „obyčejné“ 
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koledování. Pod vedením Honzy „Forest“ Volšeho, 
který je nositelem myšlenky obnovení tradice, 
vzniklo v tomto kolektivu malé hudební „tělísko“ 
Honza&Honza band.  Honza starosta hrál na 
harmoniku, na valchu mu sekundoval Honza 
„Šťopka“ Štěpánek. Ostatní pánové tvořili pěvecký 
sbor. Nechyběla ani velice „urostlá“ a mohutná 
„obecní pomlázka“, která vyrostla v rukách 
Honzíka Kosteleckého. Jejím věrným strážcem              

a opatrovníkem byl v jarně vyzdobeném slamáčku 
Vláďa Kostelecký.  
     A tak tato naše „squadra spojilato“ putovala 
naší vískou a svými písněmi roznášela pohodu               
a radost z krásného dne. Nelze však opomenout, 
že další partu koledníků tvořila skupinka mužů 
z ulice Zahradní doplněná o „jinochy“ z  Morčáku                     
a blízkého okolí, kteří chodí koledovat ke svým 
sousedům již několik let. Hoši – díky Vám a příští 
rok se opět těšíme na Vaši koledu. 

 
� � � � � 

 
     Jako každoročně uspořádal i letos náš Sbor 
dobrovolných hasičů ve Spojile tradiční sběr, 
jehož cílem je pomoci všem našim občanům lehce 
se zbavit starého nepotřebného železa. 

     V sobotu 21. dubna jsme se sešli v 9,00 hod a 
po příjezdu nákladního auta sběrných surovin 
pana Rumla ze Sezemic jsme se dali do práce. Na 

začátku se nám zdálo, že letos toho příliš mnoho 
nebude, protože hromádek šrotu před domy bylo 
jen několik, ale někteří opozdilci začali svůj 
příspěvek vytahovat, až když zahlédli ve vsi 
náklaďák a pracující hasiče, takže nám toho 
postupně přibylo trochu více. Největší várku 
starého železa jsme naložili přímo ze dvora 
hospodářství jedněch starších manželů, kde se to 
vše nahromadilo za mnoho let. 
     Celkem se nakonec podařilo sebrat přesně 
2180 kg železného šrotu, což je dokonce více než 
vloni a celkový výtěžek činil 10750,- Kč. Získané 
finanční prostředky jsou jako vždy určeny pro 
podporu sportovních a společenských aktivit 
spojilských občanů v obecním sportovním areálu. 
    Všem našim občanům za věnování starého 
železa upřímně děkujeme a doufáme, že nám            
i nadále zachovají svou přízeň.  
 
   Starosta SDH obce Spojil 
         Ing. Jan Meloun 

� � � � � 
 

 
      Letošní poslední dubnový den bylo nádherné 
slunečné počasí na rozdíl od loňského, kdy se na 
nás černá mračna dívala ze všech stran. Snad 
proto, že sluníčko tak pálilo, zůstaly čarodějnice 
v temných koutech svých úkrytů a k nám do 
Spojila se odvážilo jen několik těch 
nejstatečnějších. Přilákaly je sem asi dobroty, 
které se nabízely na čarodějnickém jarmarku, 
který se konal u nás na hřišti ve sportovním 
areálu. Hned na úvodu tohoto odpoledne čekala 
všechny zajímavá zábava. Každý malý příchozí 
návštěvník, kterých se mimochodem sešlo zhruba 

na třicet, si mohl podle předlohy namalovat vlastní 
čarodějnický úbor. Tedy na bílé tričko nějakou tu 
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ježibabu, netopýra nebo jinou postavičku či 
obrázek dle vlastní fantazie. 
     Malé čarodějnice, ale i další spojilské děti si 

nenechaly ujít příležitost, aby si po těžce 
vybojovaných soutěžích vyměnily své žetonky za 
pamlsky nebo drobnosti, které nabízel pult krámku 
na jarmarku. Obzvláště čarodějnice si tentokrát 
užily, protože rejdění s koštětem nebo házení 
polenem do „ohně“ (vyznačený kruh) bylo jejich 
denní rutinou. 

     Jak se stalo každoroční tradicí, zástupci našich 
hasičů pak odměnili ty nejkrásnější čarodějnice 
figurkou čarodějnice, ale vlastně letos se na 
prvních dvou stupních umístili dva malí čarodějové 
a pak teprve následoval zástup dalších 
nastrojených v čarodějnických úborech. Ani 
ostatní děti nepřišly zkrátka a každý dostal 
perníkovou čarodějnici a bonbóny. A pak už 
následoval očekávaný poslední bod letošního 
čarodějnického sletu, a to opékání špekáčků.  
Konečně se také navečer ochladilo a nikomu se 
domů nechtělo, a tak se hřiště až do večerních 
hodin hemžilo naší drobotinou. 
     Za toto krásné odpoledne patří dík výboru pro 
občanské záležitosti a stejný dík náleží zástupcům 
našeho SDH, kteří věnovali a předali ceny pro 
naše „Miss čarodějnice 2012“. 
     Pro ostatní spojilské obyvatele byl připraven 
pěkný večer s hudební skupinou Medvědi, která 
už u nás skoro zdomácněla, a dobrotami 
z kuchyně našich klubovníčků. Tóny hudby               
a veselí zněly na hřišti a v klubovně sportovního 
areálu až do pozdních nočních hodin. 

 
 

� � � � � 

 
     Datum 1. květen pro naše obyvatele znamená 
nejen začátek měsíce lásky, ale také podívanou, 
kterou mohou vidět jen jednou do roka a která se 
neodehrává v každé obci. A proto si ji mnozí 
nenechají ujít.   
     Ani horké odpoledne neodradilo zhruba 20 
mládenců a mužů, aby vyrazili do lesa a dopravili 
do centra obce krásný smrk (předem pokácený a 
odvětvený pracovníkem SmP), u kterého byl 
ponechán jen krásný zelený vršek z chvojí.  
     Pak už nastal známý zaběhlý postup: oloupat 
kmen, upevnit věnec z chvojí, nazdobit vrchol 
máje a věnec pestrobarevnými stuhami, omotat 
kmen stuhami a pak už jen seříznout patu kmenu, 
aby lépe zapadl do připravené zabetonované 
roury v zemi. Se zdobením vypomohlo i několik 
žen, které si donesly a připevnily na věnec vlastní 
stuhu.  
     Samotné stavění máje bylo letos trochu 
obtížnější, protože foukal silný jihovýchodní vítr, 
který vztyčování máje značně komplikoval, ale 
 

 naši zkušení muži a mládenci si s tím bez 
problémů a celkem rychle poradili. 
     Tuto akci jako již v minulých letech 
zorganizovali členové místního SDH. Celý měsíc 
se můžeme těšit pohledem na krásný máj, který 
bude zdobit naši náves, až si na něj přichystají 
poslední květnový den naši zaměstnanci pilu. Je 
hezké, že tato tradice je i u nás dodržována a celý 
Spojil se v květnu rozzáří nejen růžovými květy 
okrasných jabloní, ale také pestrými vlajícími 
pentlemi našeho máje. 

 
 



    Již druhý ročník turnaje v nohejbalu uspořádal 
v sobotu 19. května náš Sbor dobrovolných hasičů 
jako Memoriál MUDr. Petra Starého na památku 
našeho spojilského občana a výborného 
všestranného sportovce. Také v letošním roce se 
konal pod záštitou starosty obce Spojil a opět na 
hřišti pana Doležala u jeho domu č.p. 84. 

     Turnaj začal tradičně v 9,00 hod ráno. Celková 
účast byla 16 osob – tj. 8 mužstev po 2 hráčích. 
Obsazení mužstev bylo jako obvykle vylosováno, 
lístky s čísly letos tahali účastníci z dřevěného 
„losovacího džberu“. Všechny zápasy včetně těch 
finálových se hrály na 2 vítězné sety.  Zápasy 
mužstev probíhaly nejdříve každý s každým 
v rámci dvou skupin (skupina A, skupina B). 
Následně proběhly zápasy vítězů skupin 
s druhými v opačné skupině, z jejichž výsledku 
vyplynuly finálové zápasy o medailové pozice. Po 
celý den bylo nádherné počasí, svítilo slunce a 
bylo velmi teplo, v odpoledních hodinách dokonce 
spíše úmorné vedro. Hráči se proto museli často 
osvěžovat chlazenými nápoji a pochutnali si také 
na výborném grilovaném steaku od skvělého 
kuchaře Martina Čápa. Po mnoha náročných 
zápasech, kdy jsme zažívali okamžiky jak 
dramatické, tak i humorné, tedy nakonec proběhlo 
v 16,00 hod slavnostní vyhlášení vítězů, kteří 
obdrželi krásné zlaté poháry a potištěná trička 

s nápisem pro vzpomínku na tento turnaj. 
Nedílnou součástí vyhlášení vítězů byl i přípitek 
všech přítomných z několika pohárů šampaňským, 
které dostal od starosty hasičů ředitel závodu Jan 
Volše a hned se o ně se všemi podělil. Velmi nás 
potěšilo, že se dostavily také děti doktora Petra 
Starého, které přišly shlédnout některé zápasy      
a povzbudit účastníky turnaje. 
     Závěrem bychom touto cestou rádi poděkovali 
manželům Doležalovým za propůjčení sportoviště, 
poskytnutí zázemí pro sportovce a navození 
skvělé atmosféry v příjemném domáckém 
prostředí a dále patří dík všem organizátorům        
v čele s Janem Volše za kvalitní přípravu a zdárný 
průběh turnaje. A jak vše nakonec dopadlo?  
 
1. místo = Petr Kremli čka, Karel Ševe ček 
2. místo = Jan Hambalík , Jakub Kremli čka 
3. místo = Ladislav Čáp, Josef Doležal 

 
     Gratulujeme vítězům, přejeme všem krásné 
sportovní zážitky po celé léto a těšíme se na další 
ročníky našeho turnaje. 
      
                 Starosta SDH obce Spojil 
                        Ing. Jan Meloun 
 

 
� � � � � 

     

     Protože rockový koncert, který se konal v říjnu 
loňského roku, byl velmi úspěšný, rozhodli se 
spojilští příznivci rocku uspořádat další vystoupení 
skupiny Spektrum z Hradce Králové, tentokrát pod 
záštitou SDH obce Spojil. 
     V  sobotu 26. května se kolem osmé hodiny 
večerní po náročném dni plném víkendových  
aktivit  či  po návratu z výletu na výstavu do Prahy 
sešlo více než 90 spojilských fanoušků                  

6 
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a pozvaných hostů tohoto hudebního žánru. Tento 
den tak zakončili v proudu svižného tance za 
doprovodu naší oblíbené skupiny. Jejich název 
Spektrum má španělsky psaný podtitul „Tres 
Hombres“, protože tito matadoři českého rocku 
jsou právě tři. Tento koncert ve Spojile byl také 
trochu výjimečný tím, že skupina letos slaví 40. 

výročí svojí existence, jelikož byla založena již 
v roce 1972. 
     Muzikanti hráli jak skvělé songy zahraničních 
skupin, především staré dobré „oldies“, tak               
i písničky z vlastní produkce. Nemalým dílem 
k úspěchu koncertu přispělo také pěkné počasí, 
takže tentokrát mohli tanečníci v plné míře využít 
venkovní parket před altánem. Návštěvníci se 
výborně bavili, všichni tančili, co při rychlých 
skladbách mohli a občas zvolnili při ploužáku za 
doprovodu rockových balad. 
     Akce se skvěle vydařila a tóny řízné hudby 
zněly až do pozdních nočních hodin. 
     Po skončení koncertu se chopil mikrofonu 
Pavel Vondra, který závěrem všechny pobavil 
svým typickým humorem a vtípky. Naše 
poděkování za velmi pěkný večer patří nejen 
skupině SPEKTRUM, ale zejména našim hasičům 
a dalším organizátorům, kteří se ujali pořádání 
této akce. 

 
� � � � � 

 

     Věřte, nevěřte, ale je to tak. Stalo se již tradicí, 
že první červnový víkend pořádá Výbor pro 
občanské záležitosti obce Spojil pro naši drobotinu 
dětský den. Na tom by nebylo nic tak divného, ale 
s touto tradicí se pojí ještě další a to ta, že na 
dětský den máme vždy, až na drobné výjimky 
potvrzující pravidlo, krásný slunečný den. Ne jinak 
tomu bylo i v sobotu 2. června letošního roku. 

     Po trošku pošmourném ránu přivítal odpoledne 
sluncem zalitý sportovní areál ve Spojile téměř 
padesátku dětí různého věku, které sem přišly 
oslavit svůj velký svátek DĚTSKÝ DEN. Jako 
každoročně, čekala zde na ně spousta zábavy a 
řada soutěží. Mohly si zde vyzkoušet chůzi na 
dětských chůdách, střelbu z luku, střelbu ze 
vzduchovky, hod na cíl, stříhání cukrovinek na 

provázku se zavázanýma očima. Nechyběla ani 
kolektivní disciplína pro maminky s dětmi, kterou 
bychom mohli nazvat „Maminko, pomaluj si své 
dítě“. U každé disciplíny obdrželi soutěžící žetony, 
které si vyměňovali v krámku „prodavače“ Libora 
za různé sladkosti a pro děti „užitečné“ předměty. 
Po ukončení soutěžních disciplín nastoupily 
zúčastněné děti k závěrečnému slavnostnímu 
„dekorování“. Každé dítko obdrželo zlatou medaili 
v podobě zlaté Fidorky. To však nebyl ještě konec. 
     Na úplný závěr dostaly spojilské děti od obce 
slíbené překvapení, které se skrývalo pod 
obrovskou plachtou. Po jejím odhalení se před 
dětmi objevila velikánská trampolína, po níž již 
nějaký čas toužily. V tu chvíli mezi nimi zavládla 
neskonalá radost a jejich očička se rozpálila 
v jasné plamínky. Skotačení a dovádění na 

trampolíně nebralo konce. Je nutno podotknout, 
že i přes různou věkovou skladbu našich malých 
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„sportovců“ se navzájem respektovali a tolerovali. 
Velice disciplinovaně se na trampolíně střídali, aby 
se dostalo na každého. Spokojené a rozzářené 
děti - to byla také největší odměna pro všechny 
organizátory.  

     Úspěšný průběh celé akce by nebyl možný bez 
celé plejády organizátorů z řad členů výboru pro 
občanské záležitosti pod vedením Libora Kmenta, 
rodičů dětí, kteří pomáhali a členů sboru 
dobrovolných hasičů, za což všem patří náš 
upřímný dík. 

 
� � � � � 

 
     Letošní rok je významným mezníkem v historii 
naší obce. Připomínáme si 20. výročí 
samostatnosti obce Spojil a 90. výročí založení 
SDH Spojil. U příležitosti těchto významných 
výročí připravil na sobotu 9. června 2012 obecní 
úřad společně s místními hasiči a dalšími 
organizátory, za účinné pomoci řady sponzorů, 
„Spojilskou letní slavnost“. 
     Přes mnohé skeptické názory a varování 
ohledně nevhodnosti zvoleného termínu vzhledem 
k vrtochům počasí v medardovském období, 
neustoupili organizátoři této akce ze svého plánu. 
Je nutno podotknout, že ale s velkými obavami 
„hypnotizovali“ předpovědi počasí. S  nadějí se 
upírali k norskému předpovědnímu serveru, který 
je údajně nejpřesnější. Čím více se blížil den „D“, 
tím více rostlo naše napětí, jak to dopadne. Vždyť 
je to stará známá věc, že dobré počasí je polovina 
úspěchu každé akce pořádané ve venkovním 
prostředí. A světe div se. Prognózy byly příznivé, 
ba přímo ideální, žádný velký hic, bez deště, 
příjemné teploty něco málo nad dvacet stupňů. 
Pak přišel ten dlouho očekávaný den. Probudili 
jsme se do polojasného rána, během něhož 
začalo postupně na obloze vítězit sluníčko. 
Zkrátka přesně tak, jak bylo předpovězeno.  
     Pro organizátory celé akce začal pracovní den 
již v časných ranních hodinách.  
     Úderem jedenácté hodiny začal program 
slavnosti ve sportovním areálu koncertem 
dechové hudby Pernštejnka. Krátce před třináctou 
hodinou se začali účastníci setkání řadit do 
slavnostního průvodu. Přivítali jsme zde řadu 
milých hostů. Jako tradičně naše pozvání přijal 
dlouholetý příznivec naší obce senátor Petr Šilar, 
dále starostové a starostky obcí Svazku obcí 
Loučná a některých dalších obcí. Opravdu 
vzácnými a váženými hosty pro nás byli naši 
rodáci, kteří se přijeli podívat do své rodné obce. 
Mohli jsme se zde setkat se zástupci 
dobrovolných hasičů z některých obcí 
mikroregionu, ale také s hasičskými vozidly 
různých typů a stáří. Nechyběla zde ani naše 
„Carevna“, hasičská volha, která byla do roku 
2008 věrnou „družkou“ spojilských hasičů. Až 
z Prahy nám ji sem přivezl ukázat v celé její kráse 

nový majitel z veterán klubu pan Frk. Jako 
„bodyguard“ ji doprovázelo další vozidlo Volha 
GAZ 24 Veřejné bezpečnosti.  
     Ve třináct hodin se vydal za doprovodu řízné 
hudby Pernštejnky slavnostní průvod na cestu 
obcí. Jeho cílovou „stanicí“ byla spojilská náves. 
Zde se uskutečnil krátký pietní akt u Lípy 
Svobody. Po úvodní recitaci a krátkých 
vystoupeních starosty Sboru dobrovolných hasičů 
obce Spojil a starosty obce Spojil, požehnal 

arciděkan pardubické farnosti Antonín Forbelský 
kytice a stuhy. Poté místní hasiči za účasti 
představitelů obce a hostů položili k Lípě Svobody 
květiny k uctění památky zesnulých občanů obce 
Spojil a bratrů hasičů. Následně se účastníci 
odebrali k místní kapli, kde arciděkan Antonín 
Forbelský společně se senátorem Petrem Šilarem, 
starostou a místostarostkou obce a starostou 
místních hasičů, upevnil požehnané stuhy na 
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Spojilskou Lípu Života. Všichni přítomní se zde 
mohli podepsat do pamětního listu. Po ukončení 
pietního aktu se celý průvod vrátil zpět do 
sportovního areálu. 
     Program pokračoval oficiálním zahájením, 
v němž po vystoupení starosty obce, senátora 
Petra Šilara a starosty sboru dobrovolných hasičů 
byli oceněni někteří spoluobčané a kolektivy za 
osobní přínos pro rozvoj obce a členové sboru 
dobrovolných hasičů za práci pro sbor a obec. U 
příležitosti 20. výročí novodobé samostatnosti 

obce Spojil bylo uděleno nejvyšší možné 
vyznamenání obce, Čestné občanství obce Spojil, 
kronikářce obce Spojil, dlouholeté člence 
zastupitelstva a předsedkyni finančního výboru 
obce, paní Boženě Melounové. 
     Po oficiální části programu následoval bohatý 
kulturní program. Žáci ZUŠ Polabiny – Pardubice 
předvedli ve svém vystoupení své taneční umění, 
jejich kolegové ze školního bandu Jindřicha 
Pavlíka zase své hudební nadání. Mladé talenty 
vystřídala bluegrassová kapela Appalucha, 
následovaná vystoupením folklorního souboru 
Lipka. V podvečerních hodinách se představil JK 
Band, s nímž si zazpívala naše spoluobčanka 
Milena Dobrovolná, která byla zároveň hlavní 
dramaturgyní celého kulturního programu. 
Velkého uznání se dostalo i bubenické show 
skupiny Mlask. Závěr programu obstarala hudební 

skupina James Band, která hrála k tanci a 
poslechu do časných ranních hodin.  
     Pestrý kulturní program nebylo jediné, co 
organizátoři návštěvníkům nabídli. V den oslav 
respektive již od předchozího úterý byla otevřena 
ve víceúčelové místnosti sportovního areálu 
výstava kronik a fotografií z historie a současnosti 
obce Spojil, která se těšila nejen značnému zájmu 
pamětníků, ale i nových obyvatel naší obce. 
Návštěvníci zde mohli shlédnout řadu historických 
dokumentů a fotografií. Například díky této 
výstavě jsme se mohli dozvědět, že již v roce 
1946 byly v naší obci umístěny reklamní plochy na 
plotě nemovitosti rodiny Josífových u místního 
rybníčka. Samozřejmě zde byla k vidění celá škála 
historických dokumentů, ale zejména novodobá 
historie dokumentující uplynulých dvacet let, kdy 
obec zaznamenala svůj největší rozvoj.  
     Součástí spojilské slavnosti byla i výstava 
historické, hasičské techniky. Hasiči a hasičky 
z Dašic předvedli ukázky s ruční stříkačkou tzv. 
„koňkou“ z roku 1878. Poté se jejích madel chopili 
spojilští dobrovolní hasiči a k velké radosti dětí, 
jimž byla svěřena proudnice, neúnavně 
pumpovali, dokud celou nádrž s vodou 
nevyprázdnili. K vidění zde byly také historické 
motorové stříkačky firmy Stratílek a Holeček z 30. 
let.  
     Významným doprovodným programem bylo 
setkání rodáků obce Spojil, kteří si společně 
zavzpomínali na doby svého mládí a seznámili se 
s novou tváří své rodné vísky. Jako památku na 
toto setkání obdrželi pamětní list a výpravnou 
publikaci Spojil – historie a současnost, která je 
vlastně pokračováním Malé kroniky obce Spojil 
vydané v roce 2002. V této nové publikaci je 
zachycena nejen historie obce Spojil od jejích 
počátků, ale zejména období uplynulých dvaceti 
let, kdy dosáhla svého největšího rozvoje. Tuto 
kroniku může na základě zájmu obdržet zdarma i 
každá spojilská rodina. Zkrátka nepřišly ani naši 
nejmenší, naše děti. Pro ně tu bylo k dispozici celé 
odpoledne obrovské hasičské skákací auto, které 
je zaměstnalo natolik, že rodiče si mohli v klidu a 
spokojeně užívat programu pro dospělé. Skákací 
auto neuchvátilo pouze děti, ale nakonec jeho 
svodům podlehli i někteří zralí muži a alespoň na 
pár chvil se stali malými dovádějícími kluky.  
     Věříme, že pro většinu návštěvníků to bylo 
příjemně strávené odpoledne a večer. 
V nabídnutém programu mohl najít každý to, co 
mu je blízké. Závěrem proto patří velké 
poděkováním všem organizátorům a sponzorům 
spojilské slavnosti. 
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce Spojil 
 
      Vzhledem k prostorovému problému v posledním zpravodaji jsme v n ěm neuvedli zápis           
z posledního jednání zastupitelstva v roce 2011 a p rvního zastupitelstva letošního roku, které 
v dob ě vydání zpravodaje ješt ě nebylo posv ěcené ov ěřovateli zápisu. Takže se nám toho pro tuto 
Drbnu sešlo pon ěkud více, než bývá zvykem. Proto jsme se snažili o jejich maximální 
zestru čnění, zájemci o plné zn ění zápis ů do nich mohou nahlédnout na obecním ú řadě, nebo na 
webových stránkách obce. 

 

Řádné jednání ze dne 21. prosince 2011  
  
     Toto jednání zastupitelstva obce Spojil bylo z ahájeno pietním aktem k uct ění památky 
zesnulého bývalého prezidenta ČR, pana Václava Havla. 
      Následné „rozbalení“ programu již bylo zcela v kolejích řádného jednání, vzhledem k nepřítomnosti 
paní místostarostky obce došlo pouze k dílčím změnám u předkladatelů. 
      Jako další bod proběhla informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce, 
kterou předložil předseda finančního výboru. Předložený materiál obdrželi členové zastupitelstva 
písemně již předem.  Bylo uvedeno, že rozpočtové opatření číslo 8 je v kompetenci starosty obce a je ve 
výši 0 korun jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jedná o přesuny mezi položkami na dorovnání 
rozpočtu.. Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskusi a následně dal hlasovat. Zastupitelstvo 
obce Spojil vzalo rozpočtové opatření na vědomí. 

 

      Velmi důležitým bodem se stalo projednání a schválení Návrhu rozpočtu obce Spojil na rok 2012, 
jehož předkladatelem byl  předseda finančního výboru. 
     Starosta obce konstatoval, že návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2012 byl projednán na jednání 
finančního výboru dne 4.11. 2011 a následně zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce 
obecního úřadu, a to i v elektronické podobě. Členové zastupitelstva obce obdrželi projednávaný 
materiál písemně předem. Poté předal slovo předsedovi finančního výboru obce Spojil. Ten ve svém 
vystoupení uvedl, že v zásadě nedošlo v rozpočtu na rok 2012 k výrazným změnám oproti roku 2011. 
Pouze na straně příjmů v položce 1112 Daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných, kde 
je rozpočtováno 40 000,- Kč, což je o 200.000,- Kč méně, než bylo plánováno v roce 2011. Tento návrh 
vychází ze skutečnosti posledních dvou let. Do loňského roku byly daňové příjmy na této položce 
650.000,- Kč, což je nejvýraznější změna. K dalším změnám došlo na straně výdajů. Na paragrafu 3399 
(ostatní záležitosti kultury) došlo k navýšení na 100.000,- Kč, což je o 68.000,- Kč více než v roce 2011. 
Důvodem je ta skutečnost, že v roce 2012 bude 20. výročí samostatnosti obce Spojil a 90. výročí 
založení SDH obce Spojil. Mírně navýšen byl paragraf 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), kde 
došlo k navýšení o 12.000,- Kč oproti roku 2011. Dále došlo k navýšení paragrafu 5311 (bezpečnost a 
veřejný pořádek) na 60.000,- Kč oproti roku 2011 z důvodu zvýšení výkonu obecní policie. K mírnému 
snížení o 14.000,- Kč došlo na paragrafu 6171 – činnost místní správy. Dále předseda finančního výboru 
informoval o tom, že až po jednání finančního výboru obdržel informaci od Krajského úřadu 
Pardubického kraje o přesné výši neinvestiční dotace pro výkon státní správy pro rok 2012 v částce 
89400,- Kč. Proto byla v návrhu rozpočtu tato příjmová položka 4112 upravena a zároveň tato změna 
byla dorovnána příjmovou položkou 8115 (financování obce), takže celkové příjmy a výdaje se nemění. 
Tento upravený návrh rozpočtu obce Spojil pro rok 2012 předložil předseda finančního výboru vytištěný 
zastupitelům. Příjmy obce Spojil na rok 2012 jsou plánovány ve výši 3.600.500,- Kč, stejně tak jako 
výdaje. Financování obce je předpokládáno ve výši 430.600,- Kč (zůstatek z roku 2011). Rozpočet obce 
Spojil je předkládán jako nevyrovnaný, s tím, že příjmy a výdaje budou dorovnány zůstatkem z minulého 
roku. Následně starosta obce otevřel diskuzi k projednávanému bodu a následně  předložil návrh na 
usnesení. 
Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo obce Spojil usnesením schvaluje rozpočet obce Spojil na rok 2012 jako 
nevyrovnaný ve výši: příjmy – 3.600.500,- Kč, výdaje – 3.600.500,- Kč, financování obce (zůstatek 
z roku 2011) ve výši 430.600,- Kč. Hlasování:  5 pro, 2  proti (Petr Kment, Ján Černák), usnesení bylo 
přijato. 
 

     Po schválení rozpočtu byl projednán návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Spojil 
č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu. Starosta obce uvedl, že i tento předkládaný materiál obdrželi 
členové zastupitelstva obce písemně předem. Dále uvedl, že Obecně závazná vyhláška obce Spojil 
č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
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odstraňování komunálního odpadu není předkládána z důvodu zásadních obsahových změn, ale 
z důvodu úprav legislativy od roku 2011, kdy se místní poplatky řídí daňovým řádem a tudíž i formulace 
v obecně závazných vyhláškách tomu musí odpovídat. Dalším důvodem je výpočet pro stanovení 
místního poplatku, který vychází ze skutečných nákladů na likvidaci TKO v předchozím roce a počtu 
obyvatel k 31.12. předchozího roku. Další drobnou změnou je, že splatnost místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu byla 
prodloužena do 29.2. 2012. Starosta obce otevřel k předloženému dokumentu diskusi. Do diskuze se 
nikdo z přítomných nepřihlásil. Následně  starosta obce přednesl návrh na usnesení, o němž dal 
hlasovat. V hlasování byl návrh přijat všemi přítomnými. 
 

     V dalším měla následovat Zpráva Kontrolního výboru obce Spojil o plnění usnesení Zastupitelstva 
obce Spojil    za II. pololetí roku 2011, jako předkladatel měl vystoupit předseda kontrolního výboru. 
Starosta obce tedy předal slovo předsedovi kontrolního výboru panu Černákovi, aby seznámil přítomné 
s obsahem zprávy. Předseda kontrolního výboru sdělil zastupitelstvu obce, že zprávu nemá s sebou, 
není tedy splněno a tudíž není o čem hlasovat.  
 

     Následovala tedy zpráva o činnosti výborů obce Spojil za II. pololetí 2011. Jako prvnímu předal 
starosta obce slovo předsedovi finančního výboru, který přednesl zprávu o činnosti za rok 2011. Tato 
zpráva je nedílnou součástí zápisu. Poté otevřel k předložené zprávě diskuzi. V hlasování se všichni 
přítomní vyjádřil pro přijetí zprávy bez výhrad. 
      Dále starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru. Po jeho přednesené zprávě, která se 
stane rovněž nedílnou součástí tohoto zápisu otevřel předsedající diskuzi. Do diskuze se přihlásil Ing. 
Meloun s dotazem, v čem spočívala poslední kontrola veřejného osvětlení a jaký byl její výsledek. 
Předseda kontrolního výboru mu odpověděl, že výsledek zatím není žádný, kontrola, která proběhla na 
obecním výboru ještě nebyla ukončena, dále sdělil, že zkontrolovali podklady, které byly k dispozici, ale 
protože měli málo času, domluvili se, že si dokumenty zapůjčí. Vzhledem k tomu, že dokumentace je 
obsáhlá, tak jim zapůjčena nebyla. Dále sdělil, že v měsíci prosinci již nebyl čas kontrolu dokončit a že 
kontrola bude dokončena  příští rok v průběhu ledna. Ing. Jan Meloun se zeptal na důvod kontroly. 
Předseda kontrolního výboru odpověděl, že důvod kontroly je ten, že se jim nezdá, jak je to provedené, 
protože do dnešního dne světla vůbec nesvítí, dále, že chtěli  vědět, jaké bylo zadání apod. Dále sdělil 
zastupitelstvu, že zjistili dílčí výsledky, že se nesplnilo zadání zatím, takže uvidí, až bude celá kontrola 
dokončena. 
     Starosta obce vznesl dotaz, proč jeho zápisy z kontrol neobsahují prezenční listiny, nebo alespoň 
není citováno, kolik členů kontrolního výboru se sešlo a jestli výbor byl usnášeníschopný. Pan Černák 
odpověděl, že prezenční listiny tam nejsou a že má prezenční listiny u sebe. Starosta obce se zeptal, 
proč nejsou součástí zápisů a proč nebyly předloženy na obecní úřad před auditem. Předseda 
kontrolního výboru odpověděl, že nepočítal s tím, že je potřeba je tam dávat. Dále se starosta zeptal,       
v čem tyto kontroly spočívaly, protože ve zprávách  kontrolní výbor cituje, že proběhly kontroly usnesení. 
Pan Černák odpověděl, že to nemá u sebe, že má jenom zprávu a že kontrolovali zápisy z jednání, kdo 
jak souhlasil a podobně.  Dále se pan starosta zeptal, co si předseda kontrolního výboru představuje pod 
tím, co říká zákon, že jedním z předmětů činností, který má kontrolní výbor řešit, je právě kontrola 
usnesení zastupitelstva obce, co si kontrolní výbor pod tímto pojmem přestavuje. Starosta obce požádal 
předsedu kontrolního výboru o jasnou a stručnou odpověď. Předseda kontrolního výboru odpověděl, že 
samotnou kontrolu tohoto usnesení, v případě, že bylo dáno nějaké usnesení, prostudovat ho a zjistit, 
jak bylo plněno. 
     Starosta obce dále informoval zastupitelstvo obce o tom, že po seznámení se s materiály, které 
předal kontrolní výbor na obecní úřad a které byly i k dispozici kontrolní skupině krajského úřadu, 
"předauditu" (dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2011), zjistil, že ze zápisů nebylo vůbec zřejmé, 
zdali kontrolní výbor byl usnášeníschopný, dále že nabyl dojmu, že se kontrolní výbor rozhodl suplovat 
činnost ověřovatelů zápisů, protože není předmětem činnosti kontrolního výboru ve svých zápisech 
konstatovat, zdali pro to usnesení hlasovalo 5, 4, či se někdo zdržel. To není předmětem činnosti 
kontrolního výboru v rámci kontroly plnění usnesení, ale povinností ověřovatelů zápisů. Ve všech 
materiálech, které byly kontrolním výborem odevzdány, bylo konstatováno pouze toto a nic jiného. 
Následně dal starosta obce hlasovat o přijetí zprávy kontrolního výboru s výhradami. Hlasování: 6 pro,     
1 se zdržel (Petr Kment), zpráva byla přijata s výhradami. 
 
     Další dostal slovo předseda stavebního a územně plánovacího výboru. Přednesl svou zprávu, která 
tvoří nedílnou součást zápisu. Předsedající otevřel k předložené zprávě diskuzi a následně předložil 
návrh na hlasování o přijetí zprávy bez výhrad. Stalo se tak všemi přítomnými hlasy. 
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     Vzhledem k nepřítomnosti předsedy výboru pro občanské záležitosti přednesl zprávu tohoto výboru 
starosta obce. Zprávu ocitoval doslovně.Také tato zpráva je součástí zápisu. Starosta obce vznesl dotaz 
na Ing. Tomáše Kučeru, který potvrdil, že je součástí výboru pro občanské záležitosti, a to kolikrát se 
sešli, zdali byli usnášeníschopní, zdali se výbor sešel k tomu, aby připravil svoje požadavky pro rok 2012 
finančnímu výboru pro zpracování  rozpočtu a pod.. K tomu pan Kučera dodal, že se sešli na jaře 
ohledně přípravy akcí na rok 2011. Jinak v případě potřeby si je předseda  přes telefon nebo přes e-mail 
na daný úkol vždy pozve. O tom, že by se výbor scházel pravidelně není pan Kučera informován. 
Starosta k tomu dodal, že zde bylo vždy zvykem, že výbor pro občanské  záležitosti, který je svým 
způsobem nositelem kultury v naší obci, vždy připravil prostřednictvím svého předsedy, t.j. v minulosti 
paní Mirkou Čápovou, plán činnosti s určitou  ekonomickou rozvahou a v rozpočtu obce se dalo s těmito 
penězi počítat, a že je mu velice líto, že je toto již bohužel pouze historií.  
     Ing. Jan Meloun informoval o tom, že finanční výbor ve svém usnesení ze dne 4.11.2011 vyzval 
předsedy výborů, aby předkládali své finanční požadavky s odůvodněním pro tvorbu rozpočtu na 
následující roky vždy  do  30. září. 
     Starosta obce odpověděl, že nezaznamenal žádné požadavky, ale že ostatní výbory kromě výboru 
pro občanské záležitosti, svým způsobem žádné finanční nároky pro svoji činnost nemají, nebo 
nepotřebují. Starosta obce sdělil zastupitelstvu obce, že má výhradu ke zprávě o činnosti výboru pro 
občanské záležitosti, která spočívá v tom, že finanční výbor byl nucen při sestavování rozpočtu 
dedukovat, kolik bychom asi mohli potřebovat peněz na kulturní akce, protože neměl jasné podklady a 
ani je mít nemohl, protože výbor pro občanské záležitosti se nesešel. Starosta obce navrhuje, aby 
zpráva o činnost výboru pro občanské záležitosti byla vzata s výhradami.  
Hlasování: 4 pro, 2 se zdrželi (Ján Černák, Ing. Tomáš Kučera), 1 proti (Petr Kment),  návrh nebyl přijat, 
Zpráva o činnosti Výboru pro občanské záležitosti byla přijata bez výhrad.  
 
     Dále starosta obce vyzval k přednesení zprávy o činnosti předsedu výboru pro bezpečnost, pořádek 
a životní prostředí. Tato zpráva bude tvořit nedílnou součást zápisu. Po předložení této zprávy k ní 
starosta obce otevřel diskuzi. Ing. Jan Meloun vznesl dotaz, zdali se výbor pro bezpečnost, pořádek a 
životní prostředí za II. pololetí sešel a zdali z těchto jednání vzešlo nějaké usnesení. Předseda výboru 
mu sdělil, že nesešel, protože nebyl důvod se scházet a tudíž nebylo ani žádné usnesení. Po skončení 
diskuze byla Zpráva o činnosti výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí obce Spojil za II. 
pololetí roku 2011 v hlasování přijata bez výhrad. Hlasování: 5 pro, 1 proti (Ján Černák), 1 se zdržel 
(Petr Kment). 
  
     Pan starosta sdělil zastupitelstvu obce, že na počátku tohoto volebního období požádal zastupitelstvo 
obce, aby byly zřízeny jako poradní orgány výbory nad rámec zákona o obcích, a to také výbor pro 
bezpečnost, pořádek a životní prostředí. Sdělil zastupitelstvu obce, že považuje tento výbor za naprosto 
zbytečný. Tudíž předložil návrh, aby k 31.12.2011 byl výbor pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí 
zrušen. Dále otevřel k tomuto bodu diskuzi. Do diskuze se přihlásil Jan Štěpánek, č.p. 51,                        
s připomínkou, že by vše nemusela řešit obecní policie, např. sousedské záležitosti, parkování, nebo 
např. obecní skládku. Pan starosta mu odpověděl, že co se týká skládky, vše co se okolo skládky 
odehrává, je v režii obecního úřadu. Pan Černák se přihlásil s připomínkou, že kdyby předseda výboru 
pro bezpečnost, pořádek a životního prostředí neudělal vůbec nic, nemohl by předkládat zápis. 
Zastupitelstvo obce Spojil v hlasování svým usnesením zrušilo k 31.12.2011 Výbor pro bezpečnost, 
pořádek a životní prostředí. Hlasování: 5 pro, 1 proti (Ján Černák), 1 se zdržel (Petr Kment). 
 
     Dalším bodem jednání nabitého programu se stala Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Spojil za rok 2011 včetně projednání nápravných opatření. Starosta obce ve svém úvodním vystoupení 
uvedl, že předkládanou zprávu dostali členové zastupitelstva obce písemně předem. Tato zpráva byla 
také zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.  
     Starosta zastupitelstvu sdělil, že v této zprávě pod písmenem b) byly zjištěny méně závažné chyby         
a nedostatky, ale byly obci již vytknuty podruhé. Ve zprávě se rovněž konstatuje: "Kontrolou bylo 
zjištěno, že činnost kontrolního výboru není prováděna v souladu s § 119, zákona 128/2000 Sb. o 
obcích". Tato záležitost v zájmu této obce vedla starostu k tomu, že požádal předsedu kontrolního 
výboru, aby na svoji funkci rezignoval.  Dále uvedl, že to není jenom věc tohoto dílčího přezkoumání, 
koneckonců že všichni zde byli svědky skutečností, které by se dít neměly, jestli má někdo zájem 
pracovat v komunální politice a jde do politiky s vědomím, že činí sliby svým voličům, tak by svým slibům 
měl také dostát.  
      Dále starosta obce přítomným zastupitelům sdělil, že dostal informaci od pana Černáka, že nehodlá 
na funkci předsedy rezignovat. Dále uvedl, že je nucen okolnostmi podat návrh, aby zastupitelstvo obce 
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schválilo návrh na odvolání pana Jána Černáka z funkce předsedy kontrolního výboru. K tomuto návrhu 
otevřel diskuzi. Pan Černák vznesl dotaz, že mají rozpracované nějaké věci, jak to bude nadále s 
kontrolou veřejného osvětlení, když bude odvolán. Starosta mu odpověděl, že v žádném případě 
nesouvisí návrh na jeho odvolání s kontrolou veřejného osvětlení. Důvodem je výčet všech skutečností, 
které zde již byly citovány. Upozornil pana Černáka na záležitost, kdy v rámci kontrol plnění usnesení 
dostal také kontrolní výbor úkol, který se týkal kontroly usnesení řešení bezpečnosti křižovatky 1/36            
a komunikace III/29/82. Ze zápisu ze dne 31.3. vyplývá, že  tento úkol nesplnil a  doposud není žádný 
závěr z této kontroly. Na dotaz pana Černáka starosta obce odpověděl, že trvá na tom, aby kontrolní 
výbor, ať bude v jakémkoli složení, kontrolu veřejného osvětlení dokončil, protože jeho samotného 
zajímá, k jakému závěru kontrola dojde. Následně dal starosta obce hlasovat o předloženém návrhu na 
odvolání pana Jána Černáka z funkce předsedy kontrolního výboru obce Spojil. Zastupitelstvo obce 
Spojil svým usnesením  návrh schválilo. Hlasování: 5 pro, 1 proti (Petr Kment), 1 se zdržel (Ján Černák). 
 
     V souvislosti s předchozím bodem jednání se starosta obce dotázal volebního seskupení Změna, 
zda-li předloží návrh na nového předsedu kontrolního výboru. Petr Kment sdělil, že nemají žádného 
kandidáta, protože nepočítali s tím, že bude pan Ján Černák odvolán. Starosta obce navrhl do funkce  
předsedy kontrolního výboru pana Svatopluka Rozsypala. Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil. Než 
přistoupil předsedající k hlasování, upozornil na to, že nový předseda si může určit členy výboru dle své 
vůle, může si vybrat do svého výboru nové členy, nebo pokud mu bude vyhovovat stávající složení 
kontrolního výboru, je možné toto složení zachovat. Je to zcela na novém předsedovi a starosta bude 
jeho přání respektovat. Následně dal starosta obce hlasovat. V hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi (Petr 
Kment, Ján Černák) byl návrh přijat a předsedou Kontrolního výboru obce Spojil byl s účinností od 
1.1.2012 zvolen pan Svatopluk Rozsypal. 
Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 
2011 bez výhrad. 
 
     Dalším bodem jednání se stala Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. Tuto zprávu 
předložil zastupitelům starosta obce a následně otevřel k předložené informaci diskuzi. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil. V usnesení zastupitelstvo obce Spojil vzalo zprávu o činnosti obecního úřadu za 
uplynulé období na vědomí. Pro hlasovali všichni přítomní.   
     
     V bodě „Různé“ se pan Černák dotázal, kdo rozhodoval o tom, že světla na stezce nebudou 
rozmístěna tak, jak je v návrhu vítězné firmy, po 80 m, ale budou naházena různě.  
     Starosta obce panu Černákovi odpověděl, že o tom rozhodl on po konzultaci se stavebním a územně 
plánovacím výborem. Bylo nutné změnit rozmístění světel, protože komise rozhodla o doplnění osvětlení 
stezky ještě jedním svítidlem. Dále mu sdělil, že o tom na zastupitelstvu již bylo nejednou hovořeno. 
     Paní Alena Kmentová se přihlásila s dotazem ohledně mikulášské nadílky, proč nejsou v Drbně 
snímky z této nadílky, ani vloni zde snímky nebyly. Proč se nevyfotí také kolo nebo koloběžka. Paní 
Melounová vysvětlila paní Kmentové, že snímky v Drbně jsou. Z mnoha nafocených snímků se vybere 
zhruba 8 nejlepších fotek, které jsou zaslány  šéfredaktorovi a z nich se musí vybrat jen jeden nebo dva, 
protože do Drbny se jich více nevejde a musí se také vybrat ten, který je dobře černobíle otisknutelný. 
Dále paní Melounová upozornila na to, že na webových stránkách obce Spojil jsou snímky všechny 
včetně  koloběžky a kola. Starosta obce upozornil paní Kmentovou, že se stížnostmi se může také 
obrátit na svého syna Libora Kmenta, který je členem redakční rady a měl by se podílet na konečném 
vzhledu Spojilské Drbny a i na výběru fotek. 
 Do diskuze se přihlásil Petr Kment, se svolením pana Černáka ocitoval dopis od náměstka primátorky 
města Pardubic pana Brendla. Tento dopis tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Dále pan Petr Kment 
uvedl, že na základě skutečností uvedených v dopise od pana náměstka Brendla by bylo od pana 
starosty sympatické, kdyby se panu Kmentovi omluvil za to, že na řádném jednání zastupitelstva obce 
dne 7.4.2011 uvedl zavádějící informace o průběhu jednání mezi jím a panem náměstkem Brendlem. 
Starosta sdělil, že nezná důvod omluvy, protože nakládal s informacemi, které dostal v rámci 
telefonického rozhovoru s panem náměstkem Brendlem těsně před zahájením jednání zastupitelstva 
obce dne 7.4.2011. Starosta obce na citovaný dopis reagoval tím, že je připraven na samotném jednání 
zastupitelstva obce Spojil vést konfrontační jednání s autorem dopisu, tedy s náměstkem primátorky 
panem Brendlem. Dále uvedl skutečnosti, které v mnoha případech vysvětlují, jakým způsobem 
pardubická radnice nakládá s došlými písemnými materiály (osobní dopis starosty obce). 
 
Dále následovalo schválení usnesení a závěr .  
    V samotném závěru jednání se ujal ještě jednou slova starosta obce: "Vážení spojilští, vážení 
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kolegové, byl bych strašně rád, abyste prožili svátky vánoční v objetí svých rodin, abyste je prožili                 
v lásce a upřímnosti a aby příští rok  2012 byl naplněný pohodou a především pro Vás všechny pevným 
zdravím,  to Vám přeji já a v mém zastoupení i místostarostka obce paní Telecká. A jestli můžu vyslovit 
jedno přání, abychom skutečně uvedli v život slova pana zesnulého exprezidenta, pana Václava Havla. 
Pravda a láska zvítězí!" 
 

Řádné jednání ze dne 27. b řezna 2012 
 

       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. Konstatoval, že jednání 
zastupitelstva obce je usnášeníschopné. Program nikdo nedoplnil, ani nezměnil a do diskuze se před 
jednáním rovněž nikdo nepřihlásil.  
 
     Prvním bodem programu se stala informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty 
obce. Starosta omluvil účetní obce paní Helenu Lacušovou, která se 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, zde bylo 8 zastupitelů pro, 1 se zdržel (Petr Kment). 

 
     Druhým bodem byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření(audit) obce Spojil za rok 2011. 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 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 ve znění: 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 byla schválena.  
 
     Další důležitou projednávanou zprávou byla Zpráva o výsledku hospodaření (závěrečný účet) obce Spojil 
za rok 2011 a Zpráva o inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12.2011.  
     Starosta obce konstatoval, že i tyto předložené materiály obdrželi členové zastupitelstva obce písemně 
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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 tvoří nedílnou součást 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. 
     Starosta obce předal slovo Ing. Melounovi, který doplnil, že finanční výbor na svém jednání 9.3.2012 
projednal 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 další 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 a v hlasování  zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo  Zprávu o výsledku 
hospodaření (Závěrečný účet) obce Spojil za rok 2011 bez výhrad. Hlasování:  7 pro, 2 se zdrželi (Petr 
Kment, Ján Černák).    
      V dalším hlasování zastupitelstvo obce všemi přítomnými  ve svém usnesení schválilo Zprávu                        
o inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12.2011 bez výhrad. 
 
Dalším bodem jednání byla Zpráva Kontrolního výboru obce Spojil o plnění usnesení zastupitelstva obce 
Spojil    za  rok 2011. Zde 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 tvoří 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. V hlasování zastupitelstvo obce všemi přítomnými ve 
svém usnesení schválilo Zprávu Kontrolního výboru obce Spojil o plnění usnesení Zastupitelstva obce Spojil 
za  rok 2011 bez výhrad.   
 
     Po projednání jednotlivých zpráv došlo na projednání záměru oslav 20.výročí samostatnosti obce Spojil               
a 90.výročí založení SDH Spojil, který předložil 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 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 
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zřetelný její vývoj, kterým se zařadila mezi moderní obce třetího tisíciletí.“ 
     V souvislosti s tímto starosta obce předložil 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 požadoval, 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. 
1) 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) 
2) 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). 
3) 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).    
 
     Dalším bodem jednání bylo projednání Návrhu rozpočtového opatření č.1/2012 v kompetenci 
zastupitelstva obce.Zde místostarostka obce konstatovala, že projednávané rozpočtové opatření obdrželi 
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.  
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     Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi a následně dal hlasovat o přeloženém návrhu usnesení, kdy 
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. 
 
     Následovalo projednání žádosti města Sezemice o finanční příspěvek na zakoupení vozidla pro Městskou 
policii Sezemice. Starosta obce na základě pověření Valné hromady Svazku obcí Loučná, přednesl návrh na 
příspěvek zřizovateli městské policie, městu Sezemice, které je rovněž nositelem projektu 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, to bylo v následném hlasování přijato. 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).    

  
     V předposledním bodě jednání proběhla zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. V ní 
místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva s materiálem, který již obdrželi písemně předem. Tento 
materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Starosta obce následně otevřel 
k předložené informaci diskuzi a současně 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 označena značkami s jasnou citací, co a kam lze ukládat. Dále starosta obce 
upozornil, že pokud by někdo z 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. 
Zastupitelstvo obce Spojil vzalo na vědomí Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad 
všemi přítomnými.  
  
    V posledním bodě jednání (Různé) se přihlásil pan Černák s dotazem, zdali se v letošním roce plánuje 
dokončení osvětlení stezky.  
     Starosta nejprve požádal předsedu kontrolního výboru, aby se do doby než nastanou dovolené, vážně 
zabývali dokončením 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, 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.   
     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 předloží 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, že si myslí, že osvětlení není špatně udělané a pokud to pan 
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Černák tak cítí, je to jeho právo a musí pro ten svůj pocit získat dostatečný mandát v zastupitelstvu celou tu 
věc prosadit. Prosil pana Černáka, aby tedy přednesl návrh na usnesení, že bude jeho návrh respektovat               
a dá 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 bych 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, které 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. 

 

Řádné jednání ze dne 10. kv ětna 2012  
 

     Na začátku tohoto zasedání v rámci regulérního rozšíření programu požádal předseda kontrolního 
výboru, pan MVDr. Rozsypal, aby byl program jednání zastupitelstva obce Spojil doplněn o procedurální 
náležitost, která spočívá v doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil. Místostarostka obce paní 
Telecká požádala, aby byl program jednání zastupitelstva obce Spojil doplněn o projednání 
rozpočtového opatření č.2/2012 v kompetenci zastupitelstva obce. Toto rozpočtové opatření vyplynulo 
dne 9. května z právě prováděné uzávěrky účetnictví za měsíc duben 2012. Vzhledem k předloženým 
návrhům doporučil starosta obce, aby bod doplnění jednacího řádu obce Spojil byl zařazen jako bod 
hned po zahájení jednání a bod o projednání rozpočtového opatření č.2/2012 zařazen jako bod číslo pět. 
Ostatní body jednání budou chronologicky posunuty. Následně předložil upravený návrh programu 
jednání zastupitelstva obce Spojil ke schválení. V hlasování se všichni přítomní vyslovili kladně. 
 

     Podle doplněného programu seznámil předseda Kontrolního výboru obce Spojil členy zastupitelstva 
obce s důvody předložení návrhu na doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil. Doporučil, aby 
článek 14, odstavec 1 byl upraven v následujícím znění: Zápis je po řizován v souladu s § 95. odst.1 
zákona č.128/2000 Sb. O obcích a obecních z řízeních. O pr ůběhu zasedání zastupitelstva obce se 
pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místost arosta a ur čení ověřovatelé. V zápisu se 
vždy uvede po čet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený po řad jednání zastupitelstva 
obce, pr ůběh a výsledek hlasování a p řijatá usnesení, p řípadně informace zásadního charakteru 
a obecné d ůležitosti. Je vedena také evidence usnesení jednotl ivých zasedání.  Dále doporučil, aby 
článek 14, odstavec 3 byl upraven v následujícím znění: Pro pot řeby ov ěření doslovných citací p ři 
jednání bude po řizován zvukový záznam, který bude uložen na obecním  úřadě. Starosta obce 
otevřel k předloženému bodu programu diskuzi a následně dal hlasovat o návrhu usnesení, 
     Návrh na usnesení úpravy v článku 14, odst.1 byl schválen. Hlasování: 7 pro, 1 proti (L.Kment), 1 se 
zdržel (P.Kment). 
     Návrh na usnesení úpravy v článku 14, odst.3 byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. 
                 

     Dalším bodem jednání byla Zpráva obecního úřadu o programovém a organizačním zajištění „Oslav 
20. výročí samostatnosti obce Spojil a 90. výročí založení SDH Spojil“ a dále Zpráva Výboru pro 
občanské záležitosti obce Spojil o programovém a organizačním zajištění setkání rodáků dne 9.6.2012.  
Poznámka redakce:  Vzhledem k již proběhlé akci odkazujeme zájemce o znění těchto kapitol jednání 
zastupitelstva na originální zápis uložený na OÚ.   

 

     Dále se projednávalo rozpočtové opatření.  Místostarostka obce předložila členům zastupitelstva 
návrh na rozpočtové opatření č.2/2012 v kompetenci zastupitelstva obce ve výši 17.500,-Kč jak na 
straně příjmů, tak na straně výdajů. Toto rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu. Starosta obce 
otevřel k předloženému návrhu diskuzi a následně dal o něm hlasovat. Rozpočtové opatření bylo přijato. 
Hlasování: 7 pro, 1 proti (P.Kment) 1 se zdržel (J.Černák). 
 

     Následovala Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období, se kterou přítomné seznámila      
místostarostka obce. Tato zpráva je přiložena jako součást originálu zápisu.  Zastupitelstvo vzalo Zprávu 
o činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi (J. Černák,            
P. Kment). 
     V kapitole „Různé“ se do diskuze se přihlásil Ing. Kučera s dotazem, jak pokročila kontrola osvětlení. 
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Předseda kontrolního výboru odpověděl, že kontrolní výbor, kde proběhne kontrola osvětlení, je svolán 
na příští středu.   
     Dále se do diskuze přihlásil pan Libor Kment, který upozornil na nesrovnalosti v zápisu z jednání 
zastupitelstva obce dne 21.12.2011 ohledně poskytování podkladů pro sestavování rozpočtu obce Spojil 
ze strany výborů obce Spojil. Na základě informací v tomto zápisu byla kritizována jeho práce jako 
předsedy výboru, proti čemuž se ohradil. V této souvislosti starosta upozornil, že připomínky k zápisu 
z jednání zastupitelstva obce se podávají nejpozději na následujícím jednání.  
     Na základě diskuze k této problematice doporučila místostarostka obce prověřit celou záležitost a dát 
definitivní stanovisko na příštím jednání zastupitelstva obce. 
     V rámci bodu různé vznesla paní Vlasta Kmentová dotaz, z jakého důvodu bylo požadováno vstupné 
ve výši 120,-Kč na Čarodějnický slet od místního chlapce. Vzhledem k tomu, že z přítomných členů 
zastupitelstva nebyl blíže obeznámen s touto skutečností, bylo konstatováno, že celá záležitost bude 
prověřena a na příštím jednání zastupitelstva bude předložena informace.  

 

Mimo řádné jednání ze dne 9. června 2012  
 
      Na tomto mimořádném jednání šlo pouze o přijetí usnesení k oficiálnímu zahájení Spojilské letní 
slavnosti. Starosta obce ve svém vystoupení konstatoval, že součástí „Spojilské letní slavnosti“ je i 
ocenění občanů, kteří se zasloužili v uplynulých dvaceti letech o rozvoj naší obce. Jedním z ocenění je i 
Čestné občanství obce Spojil, které podléhá projednání a schválení v zastupitelstvu obce Spojil. V této 
souvislosti předložil starosta obce návrh, aby Čestné občanství obce Spojil bylo uděleno paní Boženě 
Melounové.  
Jako zdůvodnění tohoto svého návrhu uvedl následující: Paní Božena Melounová od prvopočátku 
novodobé historie obce Spojil sehrála velmi významnou roli v našem společenském životě. Svoji pílí a 
pečlivou prací v oblasti shromažďování materiálů o historii a současnosti naší obce a jejich sepsáním 
v podobě kroniky obce vytvořila nesmazatelný odkaz, který je pro nás a pro naše nastupující generace 
studnicí poznání a vzpomínek. Po řadu let byla aktivní, zodpovědnou a neúnavnou členkou 
zastupitelstva obce Spojil, redakční rady a předsedkyní Finančního výboru obce Spojil. Starosta uvedl, 
že tento návrh předkládá po velmi důkladném zvážení, protože si je vědom hodnoty, která tkví v tomto 
nejvyšším ocenění, které může být uděleno obcí, a to v souladu se zákonem o obcích. Dospěl plného 
přesvědčení, že paní Božena Melounová splňuje veškeré předpoklady pro to, aby toto Čestné občanství 
obce Spojil jí bylo uděleno.  
     Starosta  obce po svém vystoupení otevřel k předloženému bodu diskuzi a následně dal o návrhu 
udělení čestného občanství obce Spojil hlasovat. Návrh byl přijat hlasováním: 6 pro, 1 se zdržel (Petr 
Kment). 
 

� � � � � 
 

 
 

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE  
OBCE SPOJIL V DALŠÍM OBDOBÍ 

 
 

• 10. srpna  – Sousedské posezení u příležitosti Spojilské pouti 

• 31. srpna  – Loučení s prázdninami 

• 21. září – Posvícenská zábava   

• 23. září – Svatováclavská mše svatá 
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Vážení spoluobčané, 
Výbor pro občanské záležitosti Obce Spojil připravuje zájezdy do: 
 

ŠŤASTNÁ ZEMĚ ....... 12.08.2012 
Přírodní zábavný dětský areál Štastná země ( dřevěný hrad, trpasličí vesnička, houpačky, prolézačky a 
prožitkový Geopark atd.... 
Odjezd v 8 hodin od Obecního úřadu ve Spojile 
Doprava: autobusem, dopravné pro občany Obce Spojil hradí v plné výši Obec Spojil. 
Vstupné: 90 Kč 
Více na www.stastnazeme.cz 
 

Zámek Častolovice ....... 11.09.2012 
Stálá expozice zámku je umístěna do dvaceti místností, které jsou zařízeny historickým nábytkem.  
Dekorační látky, množství osobních předmětů, fotografií a květin dávají návštěvníkům pocit, jakoby 
právě odešli jeho obyvatelé. 
Dále zde je park se zvěřincem a dětským hřištěm. 
Odjezd v 8 hodin od Obecního úřadu ve Spojile 
Doprava: autobusem, dopravné pro občany Obce Spojil hradí v plné výši Obec Spojil. 
Vstupné: 115Kč, důchodci 75Kč, rodinné slevy.  
U předem objednaných hromadných výprav sleva -10% 
Více na www.zamek-castolovice.cz 
 

Národní technické muzeum Praha ....... 10.11.2012 
Odjezd v 9 hodin vlakem směr Praha. 
Doprava: vlak, dopravné pro občany Obce Spojil hradí v plné výši Obec Spojil. 
Vstupné: 170Kč, důchodci 90Kč, rodinné 370Kč.  
Více na www.ntm.cz 
 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžné informace s cílem ověřit zájem občanů o tyto akce. 
V případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků, akce bude zajištěna a přihlášeni obdrží závazné 
informace. 
 

Pořadí účastník ů určuje vrácení návratky. Proto neváhejte a hlaste se h ned. 
 

Prosíme o vyplnění návratky a její odevzdání na Obecní úřad Spojil, nebo panu Liboru 
Kmentovi, K Hájovně 68, případně paní Telecké, Pod Habřím 16 a to nejpozději do 15. 7. 2012  
 

Návratku lze poslat i na e-mail: liborkment@gmail.com nebo info@spojil.com 
 

......................................................................................................................................................... 
Návratka 

 
Jméno a příjmení   
 
....................................................................................ulice...............................................č.p......... 
 
12.08.2012 ŠŤASTNÁ ZEMĚ........................................... počet osob............................................ 

11.09.2012 ZÁMEK ČASTOLOVICE...............................  počet osob............................................ 

10.11.2012  NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM..............  počet osob............................................ 
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