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Vážení spoluob�ané, vážení spojilští, 
     nacházíme se na sklonku volebního období 2010-2014. Za n�kolik málo 
hodin p�jdeme spole�n� k volebním urnám, abychom si zvolili nové 
zastupitelstvo obce na další volební období, které následn� zvolí ze svého 
st�edu nového starostu. 
     Letošní komunální volby budou v naší obci pon�kud zvláštní. Historicky 
poprvé zde kandidují t�i volební strany a vybírat si je možné z dvaceti sedmi 
kandidát�. Je tak jenom na voli�ích, kdo z prezentovaných kandidát� svou 
dosavadní prací a názory p�esv�d�í ob�any voli�e, že mu jde skute�n� o další 
rozvoj naší obce, že st�edem jeho zájmu je spokojený ob�an a ne uspokojení 
osobních zájm� a ambicí. Pro �adu voli�� bude možná obtížné rozhodnout se, 
kdo z uvedených dvaceti sedmi kandidát� bude schopen a ochoten každodenn� 
komunikovat s ob�any, starat se o jejich zájmy a pot�eby, kdo bude také 
schopen �ešit i nenadálé a krizové situace. Bude-li však chtít volit, musí se 
rozhodnout. I ta sebelíbiv�jší hesla by nem�la zastínit fakt, že v dnešní dob� by 
m�l zastupitel, by� na takto malé obci, spl�ovat též n�která další kritéria. 
V první �ad� by m�l být p�ipraven na to, že zastupitelem je dvacet �ty�i hodin 
denn�. M�l by být schopen a ochoten se dále vzd�lávat, získávat si objektivní 
informace a na základ� nich si vytvá�et sv�j vlastní názor na daný problém. 
Také by m�l být schopen v�cného a konstruktivního dialogu, m�l by být 
otev�ený, pravdomluvný a ochotný p�ijmout kompromis, stejn� jako p�ijmout 
zodpov�dnost za svoji práci a dokázat se vcítit do problém� ostatních ob�an�. 
Každý zastupitel by si m�l uv�domit, že zastupuje své voli�e, kte�í na n�j svojí 
volbou p�enesli zodpov�dnost, a jim bude také skládat ú�ty. On tedy musí být 
schopen a ochoten se politicky rozhodnout, n�kdy i okamžit�, a n�kdy                 
i nepopulárn�, což sebou nese velký kus state�nosti a odvahy. V tomto sm�ru by 
m�l se svými voli�i, ale i jinými ob�any diskutovat, naslouchat jim a nespoléhat 
se na to, že za n�j jeho rozhodnutí vy�eší n�jaká dotazníková akce nebo 
referendum.  
V neposlední �ad� by m�l ctít historické tradice naší obce jako správný patriot. 
Na malou obec nepat�í politika�ení. Všichni zvolení zástupci ob�an�, p�estože 
budou z r�zných volebních stran, by si m�li uv�domit, že je tu pomyslnou káru 
t�eba táhnout jedním sm�rem – sm�rem ke spokojenému životu všech obyvatel 
obce. Být zásadn� proti i v pozitivních p�ípadech jenom proto, že jsem jakási 
„opozice“, nep�ináší pro nikoho nic dobrého. 
     P�ejeme nám Všem spole�n�, a� je naše volba ta nejlepší možná pro nás pro 
všechny, a hlavn� a� je dobrá pro další rozvoj Spojila. 
 
      Jan K�ivka                                                                    Miluše Telecká  
starosta obce Spojil                                                  místostarostka obce Spojil 
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     Stalo se tradicí, že v 2. polovin� m�síce 
ozna�ovaného jako nejkrásn�jší m�síc v roce, 
po�ádá Sbor dobrovolných hasi�� obce Spojil 
turnaj v nohejbalu dvojic. Již �tvrtým rokem nese 
tento turnaj název Memoriál MUDr. Petra Starého. 
Tentokrát byl termín konání stanoven na sobotu 
24. kv�tna 2014 od 9,00 hodin na obvyklém míst�, 
na soukromém kurtu manžel� Doležalových.   
     Do turnaje se p�ihlásilo celkem 18 ú�astník�, 
kte�í byli rozlosováni do dvojic a následn� do dvou 
skupin.  Ve skupinách odehrály dvojice zápasy 
systémem „každý s každým“. Po ukon�ení utkání 
ve skupinách následovaly zápasy o kone�né 
po�adí. Zápasy se hrály na dva vít�zné sety do 
deseti bod�. Celkem bylo odehráno 20 utkání. 
     Protože i u sportu docela vyhládne a hlavn� 
chlap�m, bylo pro ú�astníky p�ipraveno 
ob�erstvení v podob� vep�ových steak� z krko-
vi�ky a n�co zlatavého moku i nealkoholických 
nápoj�. Ú�astníci turnaje se jako již tradi�n� t�šili 
pohostinnosti Mirka a Jany Doležalových. 
 
Kone�né po�adí: 
1.Rozto�il Pavel, Rozsypal Michal 
2. �áp Ladislav, Kremli�ka Petr 
3. Ševe�ek Karel, Doležal Josef 

 
     Na záv�r nezbývá než pod�kovat všem 
organizátor�m, hlavn� Honzovi Volšemu a man-
žel�m Doležalovým, bez jejichž ochoty a 
vst�ícnosti by se tento turnaj mohl jen t�žko 
uskute�nit. Nashledanou na pátém jubilejním 
ro�níku. 

z podklad� organizátor� napsala 
 Miluše Telecká 

 

 
����������������������������������������������������  
 
 
 

 

 
 

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

P�ejeme Vám hodn� zdraví !  
� � � � � 

Do dalšího vydání zpravodaje bude v roce 2014 slavit : 

v �íjnu paní R�žena MENCLOVÁ 
 

v prosinci paní Marie TROJANOVÁ 
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     První zá�ijovou sobotu s datem 6. 9. 2014 se 
od 9,00 hodin konal III. ro�ník turnaje v nohejbalu 
trojic, jehož po�adatelem byla Obec Spojil a Sbor 
dobrovolných hasi�� obce Spojil. Díky ochot� a 
pohostinnosti manžel� Doležalových se tradi�n� 
konal tento turnaj na jejich soukromém kurtu.  
     Na turnaji se sešlo celkem 15 ú�astník�, kte�í 
byli rozlosováni do 5 trojic. Jednotlivá družstva 
hrála systémem „každý s každým“. Zápasy se 

hrály na t�i vít�zné sety do deseti bod�. Celkem se 
odehrálo 10 zápas�.  
     Po sportovním klání si zú�astn�ní pochutnali 
na vynikajících steacích, které p�edem p�ipravil 
Martin �áp. Jejich finální p�ípravy grilováním se 
ujala hostitelka a paní domu Jana Doležalová, 
které ob�as pomohli zrovna nehrající ú�astníci. Po 
dobrém jídle se našel i �as na p�íjemné posezení 
a zhodnocení turnaje u dobrého pití.  
 

Kone�né po�adí turnaje: 
1. Hambalík Jan, Rozsypal Svatopluk, Dvo�ák Petr 
2. Kremli�ka Petr, Kremli�ka Martin, Doležal Josef 
3. Rozsypal Michal, Doležal Jan, Hambalík Lukáš 
 

     Naše up�ímné pod�kování pat�í všem 
organizátor�m akce v �ele s Honzou Volše, ale 
p�edevším Mirkovi a Jan� Doležalovým, kte�í 
dlouhá léta nezištn� a zcela zdarma poskytují sv�j 
kurt pro akce tohoto typu a zajiš�ují pro ú�astníky 
pot�ebný servis. 
     Turnaj se jako vždy vyda�il a všichni odcházeli 
s dobrým pocitem, že ud�lali n�co dobrého pro 
svoje zdraví a ješt� se p�íjemn� pobavili. 
 

z podklad� organizátor� napsala 
   Miluše Telecká 

 
����������������������������������������������������  

 

     Plakátky ve výv�sních sk�í�kách a hlášení 
místního rozhlasu nás zvaly na koncert, na kterém 
má ve sportovním areálu v sobotu 6. zá�í vystoupit 
Duo Pi�akoláda. Každý si pod tímto názvem ur�it� 
p�edstaví výborný míchaný nápoj ….. a skute�n�,      
i v p�ípad� koncertu této miniskupiny byl výborný. 
Duo Pavla a So�a nám naservírovalo písni�ky 
našeho mládí, dost možná až písni�ky mládí 
našich rodi��.  Široký repertoár a všestrannost hry 
na hudební nástroje, kdy Pavla hrála sou�asn� na 
harmoniku, bicí i trubku, nás p�ivád�la k velkému 
nadšení a obdivu. Zazn�ly zde také písni�ky na 
p�ání p�ítomných poslucha��. Dvouhodinové 
vystoupení Dua Pi�akoláda  nás p�ítomné doslova 
nadchlo.  
     Škoda jen, že po�et spojilských senior�, pro 
které byl tento koncert více-mén� ur�en, byl tak 
malý. Nicmén�, vystoupení Pi�akolády nepláno-
van� zpest�ilo oslavy 80. narozenin paní Ipserové, 
které  v klubovn�  v dob�  koncertu  probíhaly  a  
 

 
pot�šil je stejn� jako místní poslucha�e. Písni�ky a 
jejich provedení byly natolik lákavé, že ani o tanec 
jak místních, tak i host� nebyla nouze. Byl to 
skute�n� krásný a p�íjemný podve�er pozdního 
léta.      
                                     Božena Melounová 

 

����������������������������������������������������  

     Ohlášená Spojilská míle, která se m�la konat 
v ned�li 31. srpna odpoledne, byla bohužel pro 
nep�íze� po�así zrušena. Po poledni se za�alo na 
západ� �ernat, t�žká mra�na nev�stila nic 

dobrého a než jsme se nadáli, zadun�l první hrom 
a spustil se silný liják. Bou�ka zp�sobila, že konání 
této oblíbené akce pro d�ti muselo být odloženo 
na ned�li 7. 9. 2014. 
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     V tuto ned�li naopak pálilo sluní�ko a teplota 
vystoupila do letních hodnot. P�esn� ve 14.00 
hodin byl odstartován první závodník nejmladší 
kategorie. Místo konání bylo obvyklé na Mor�áku a 

délka dráhy pro jednotlivé v�kové kategorie byla 
stejná jako p�i minulých ro�nících. 
 
 
 

Kategorie Délka trasy Po�et závodník� 
Do 6 let chlapci i dívky Rovinka start – k�ižovatka a zp�t 12 
7 – 9 let - chlapci 1 okruh po Mor�áku 8 

7 – 9 let - dívky 1 okruh po Mor�áku 2 
10 – 12 let chlapci  2 okruhy po Mor�áku 6 
10 – 12 let dívky 2 okruhy po Mor�áku 3 

 

 
     Nejmenší, ale také nejpo�etn�jší kategorie, 
zápolila s plným nasazením, a� na kole ješt� 
s bo�ními kole�ky nebo na v�tším kole. �asto d�ti 
projížd�ly dráhu spole�n� s b�žícími �i jedoucími 
rodi�i, kte�í svým doprovodem své ratolesti 
povzbuzovali a podporovali na dráze. Skandování 
p�ihlížejících: „P�idej, p�idej, šlapej, šlapej“ se 
ozývalo p�edevším, když na tra� nastoupili starší 
kategorie. B�hem jedné hodiny byl závod u konce 
a nastalo po�ítání a hodnocení. Tato �ást závodu 
se odehrávala již v prostorách sportovního areálu. 
     Není d�ležité, jak se kdo umístil, odm�nu 
dostaly všechny d�ti, které se závodu zú�astnily. 
Cenu út�chy za nedokon�ený závod z d�vodu 
havárie obdržela i jedna cyklistka z nejmladší 

kategorie. Vít�zové na prvním postu si na památku 
odnesli „zlatou“ sošku cyklisty. Ostatní krom� 
diplomu obdrželi mnoho hodnotných cen. Po 
slavnostním dekorování vít�z� následovalo 
oblíbené opékání bu�tík� a klobás, které p�ipravili 

spojilští hasi�i. Na záv�r ješt� malí odvážlivci 
sout�žili ve zp�vu a odm�nou za vystoupení byl 
kousek z jednoho ze dvou dort�, které  dodala 
Obec Spojil. 
     Za toto p�íjemné odpoledne jak pro d�ti, tak i 
pro jejich rodi�e je t�eba pod�kovat po�adateli 
NAC Pardubice a rovn�ž Obci Spojil a spojilským 
hasi��m, kte�í se na organizaci závodu podíleli. 

 
Božena Melounová 

����������������������������������������������������  
 

PÁTRÁNÍ PO POH�EŠOVANÉ OSOB� 
     Páte�ní odpoledne 26. zá�í 2014 bylo pon�kud 
výjime�né. �ada našich ob�an� absolvovala páte�ní 
shon nákup� a za�izování d�ležitých záležitostí 
s vidinou ve�erního p�íjemného posezení v klubu u 
p�íležitosti spojilské pouti. 
     Okolo 16. hodiny mne p�i odjezdu z nákupního 
st�ediska na Dubin� vyrušil naléhavý telefonát 
starosty obce: „Za okamžik Ti budu volat, pot�ebuji 
n�co nutn� vyhlásit.“ V tu chvíli mi bylo jasné, že se 
jedná o n�co závažného. Proto jsem kola svého 
vozu nasm�rovala zp�t do naší vesnice. Jak jsem se 

blížila ke stavebninám, zahlédla jsem telefonujícího 
starostu. Zastavila jsem a okamžik po�kala až 
dotelefonuje. Pak už jsem ukládala do pam�ti 
nezbytn� nutné informace. Situace byla vážná. 
Jeden z našich ob�an� se na starostu obrátil se 
žádostí o pomoc p�i pátrání po rodinném p�íslušníku. 
Hráli jsme o �as. Jednalo se o starší, nemocnou 
ženu a ten den bylo zrovna pod mrakem. Hrozilo, že 
se každým okamžikem za�ne stmívat. Starosta obce 
Jan K�ivka nejprve požádal o asistenci M�stskou 
policii Sezemice a po té kontaktoval jednotlivé složky 
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integrovaného záchranného systému se žádostí o 
pomoc a naše dobrovolné hasi�e i jejich kolegy ze 
sousedních Sezemic. Moje cesta vedla co nejrychleji 
na obecní ú�ad, abych rozhlasem informovala 
ob�any a požádala je o spolupráci p�i získávání 
pot�ebných informací. Po krátkém �ase a 
s p�ibývajícím soumrakem jsme situaci p�ehodnotili. 
Z rozhlasu se op�t ozývala naléhavá výzva, tentokrát 
s žádostí o pomoc p�i vlastním pátrání. B�hem 
n�kolika málo minut se p�ed obecním ú�adem sešla 
p�kná �ádka dobrovolník� z �ad našich ob�an� a 
obyvatel. 

      Alena a Edita Karešovi, Jaroslav Just, manželé 
Bártovi, Ing. Ji�í Kuhn, Jan Volše, Ing. Jan Meloun, 
RNDr. Tomáš Navrátil, Jakub Jandl, Radka 
Ministrová, Ladislav Ministr, Jan K�ivka ml., MVDr. 
Vladimíra Rozsypalová, Jan a Eva Št�pánkovi, 

Miroslava a Ladislav �ápovi a možná ješt� další, 
které se mi nepoda�ilo zaregistrovat, za což se jim 
p�ípadn� hluboce omlouvám. Ti všichni p�išli pomoci 
p�i pátrání. Nastalo rychlé rozd�lení úkol� a tras a 
pak se všichni vydali do terénu. Jaká byla úleva 
všech, kdy asi hodinu a p�l od vyhlášení akce jsem 
mohla do místního rozhlasu oznámit, že pátrací akce 
je ukon�ena s kladným výsledkem.  
     I když bychom si p�áli, abychom takovýchto akcí 
zažívali co nejmén�, byla to jasná odpov�	 pro 
r�zné škarohlídy a kritiky, že dokážeme zvládat 
krizové situace. A to po�ínaje obecním ú�adem, který 
zejména díky starostovi obce celou pátrací akci 
prakticky �ídil p�es nasazení složek Integrovaného 
záchranného systému až po zapojení samotných 
ob�an�. A to je ta nejlepší zpráva pro naši obec a její 
ob�any. 
     Je ur�it� na míst� pod�kovat starostovi obce, 
všem jmenovaným i nejmenovaným ob�an�m, kte�í 
se do pátrání zapojili, ale hlavn� Policii �R  obvodní 
odd�lení Dubina a Polabiny, M�stské policii 
Sezemice, M�stské policii Pardubice – obvod 
Dubina, Hasi�skému záchrannému sboru 
Pardubického kraje, jednotkám sboru dobrovolných 
hasi�� obce Spojil a m�sta Sezemice, zam�st- 
nanc�m Apolenky, Kynologickému záchrannému 
sboru Pardubického kraje, Dopravnímu podniku 
Pardubice a.s., vedoucímu léka�i Územního  
st�ediska zdravotnické záchranné služby 
Pardubického kraje a výcvikovému st�edisku ps� K9 
Spojil. 
 

Miluše Telecká 
 
����������������������������������������������������  
 

     Státní svátek  - Den �eské státnosti 28. 9. 2014 
každý oslavil po svém, n�kdo se v�noval svému 
domku a zahrádce, n�kdo odjel na výlet a n�kdo 
pojal tento den jako skute�n� sváte�ní. Sou�asn� 
na tuto ned�li p�ipadlo také Spojilské posvícení, 
takže se v poledne z domácích kuchyní za�ala 
linout v�n� sváte�ního ob�da nebo si n�kte�í 
ob�ané pochutnali na posvícenské kachni�ce 
v klubovn� sportovního areálu.  
Po takovém dobrém ob�d�, káv� a kolá�ích, které 
k posvícení neodmysliteln� pat�í, nastala také 
chvíle pro duševní potravu a tu nám poskytlo 
kázání pana fará�e p�i odpolední mši svaté 
v místní kapli�ce. 
Byla to nádherná hodinka, sluní�ko svítilo a obloha 
byla p�ímo azurová. P�ed kapli�kou se kolem 15 
hodiny sešlo zhruba 20 místních i p�espolních 
dosp�lých a asi deset d�tí. Dne 28. zá�í má svátek 
Václav, a proto i tato mše byla v�nována patronu 
�eské zem� Svatému Václavu. V naších myslích 
nám z krásného kázání uvízla p�edevším slova: 

rozum, moudrost a pokora, kterými se tento 
panovník �ídil a jehož chování je tedy hodné 
následování námi všemi. 

Celou milou atmosféru t�chto chvil podpo�ila 
hudební produkce d�tí rodiny Ku�erových, jejich 
hudba doprovázela zpívání slavnostních písní 
v��ících a na záv�r zazn�l spole�ný zp�v chorálu 
Svatý Václave.                        Božena Melounová 

 
����������������������������������������������������  



7 
 

Zápis z mimo�ádného jednání zastupitelstva obce Spojil   
ze dne 4. �ervence 2014              

P�ítomni: Jan K�ivka, Miluše Telecká, , Ing. Tomáš Ku�era   MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Boris Fukátko, Libor 
Kment, Petr Kment 
Omluven: Ing. Jan Meloun, Ján �ernák  
Host�: 55 

     Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím �ádem. Konstatoval, že jednání 
zastupitelstva obce je usnášení se schopné. Vzhledem k povaze projednávané záležitosti pak požádal 
místostarostku obce, aby se ujala �ízení jednání. 

     Místostarostka obce p�edložila zastupitelstvu obce program jednání, který byl zve�ejn�n na pozvánce a ú�ední 
desce Obecního ú�adu ve Spojile, kterým bylo posouzení Petice proti Zm�n� �.1 Územního plánu Spojil.   
     Zde starosta seznámil všechny p�ítomné s úplným zn�ním Petice proti Zm�n� �.1 ÚP Spojil, která byla 
doru�ena dne 25. �ervna 2014 v 17,02 hodin na Obecní ú�ad ve Spojile vedoucím peti�ního výboru panem 
Lu	kem �ermákem, bytem ve Spojile, Na Hrázi 88. Bylo pod ní podepsáno 160 ob�an� obce Spojil. 
 
Petice „ STOP ZM
N
 �.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL“ 
My níže podepsaní ob�ané obce Spojil vyjad�ujeme tímto nesouhlas 

1. Se zm�nou územního plánu �.1, který je navrhován a projednáván zastupitelstvem obce Spojil 5.6. 2014 
2. S tím, aby sou�asné zastupitelstvo do zvolení nového zastupitelstva v blížících se volbách neprojednávalo 

jakékoli zm�ny územního plánu obce Spojil 
 
D�vodem nesouhlasu je ve�ejný zájem na ochran� životního prost�edí, chyb�jící návazná infrastruktura a 
úbytek ve�ejné legitimity zastupitel� v záv�ru volebního období. 
 
Ž á d á m e zastupitele obce Spojil a p�íslušné orgány státní správy, aby na základ� této petice ob�an� 
vyjad�ující nesouhlas ob�an� s navrhovanou zm�nou územního plánu od zám�ru u s t o u p i l i a zastupitele 
obce Spojil, aby všechny aktivity sm��ující ke zm�n� územního plánu do konání komunálních voleb do 
místních zastupitelstev obcí a m�st z a s t a v l i a respektovali tak v�li ob�an� obce Spojil. 
 

     Do diskuze se p�ihlásil Ing. Tomáš Ku�era. 
Konstatoval k bodu �.1 petice, že dne 5.6. se podle 
n�ho nekonalo zastupitelstvo, ale pouze ve�ejné 
projednání. K bodu �.2 petice, kde se v podstat� 
hovo�í o tom, aby sou�asné zastupitelstvo 
neprojednávalo jakékoliv zm�ny územního plánu, se 
dotázal, jak postupují práce na zm�nách, jak jsou 
zapracovávány námitky a kdy je p�edpokládán termín 
projednání zm�n územního plánu v zastupitelstvu, 
kdyby tady nebyla tato petice. Místostarostka obce paní 
Telecká ve své odpov�di uvedla, že p�ipomínky a 
námitky jsou v sou�asné dob� zapracovány a v p�íštím 
týdnu bude rozesílána dot�eným orgán�m Žádost o 
stanovisko dle § 53 odst. 1 stavebního zákona spole�n� 
s Návrhem vypo�ádání p�ipomínek a námitek ke Zm�n� 
�.1 ÚP Spojil. Tento proces je �asov� tak zdlouhavý, že 
není jednak technicky možné do konce volebního 
období projednávat Zm�nu �.1 ÚP Spojil 
v zastupitelstvu obce a jak již bylo �e�eno na minulém 

�ádném jednání zastupitelstva, není stanoven do konce 
volebního období termín jednání zastupitelstva obce, 
které by se tímto m�lo zabývat. 
V diskuzi dále vystoupil pan Petr Kment s návrhem na 
usnesení. P�edsedající konstatovala, že se k tomuto 
návrhu vrátí zastupitelstvo v souvislosti s návrhem na 
usnesení k projednávanému bodu. 
     Do diskuze se dále p�ihlásil MVDr. Svatopluk 
Rozsypal s n�kolika dotazy k petici. Starosta obce jej 
požádal, aby tyto dotazy vznesl v rámci informativní 
sch�zky, která bude následovat a v�noval se posouzení 
petice. V této souvislosti se MVDr. Rozsypal vyjád�il 
k obsahu petice. Podle n�ho v dot�ené lokalit� nechybí 
pot�ebná infrastruktura, jak uvádí petice. Úbytek ve�ejné 
legitimity zastupitel� v záv�ru volebního období je 
nesmysl. Ve�ejn� se uvádí a je to i na jednom plakátu, 
který vid�l, že 160 ob�an� podepsalo petici, 
zd�raznil, že ale 226 legitimních voli�� tuto petici 
nepodepsalo.  

 
     Následn� starosta obce seznámil �leny 
zastupitelstva obce s návrhem Stanoviska 
Zastupitelstva obce Spojil k p�edložené petici. Toto 
stanovisko tvo�í nedílnou sou�ást materiál� z jednání  
zastupitelstva obce. P�edsedající otev�ela 
k p�edloženému návrhu diskuzi. Jako první se do 
diskuze p�ihlásil pan Libor Kment s pozm��ovacím 
návrhem bodu �íslo 2 Stanoviska Zastupitelstva obce 
Spojil k p�edložené petici a to tak, aby v souv�tí kde se 
hovo�í o tom, že se nep�edpokládá, že by se 
zastupitelstvo obce m�lo v tomto volebním období 
zabývat zm�nou územního plánu, aby slovo 

nep�edpokládá bylo nahrazeno slovním spojením, že 
se nebude zabývat. P�edsedající konstatovala, že 
v rámci projednávání návrhu na usnesení bude moct 
být v tomto smyslu p�edložen protinávrh.  
     Do diskuze se dále p�ihlásil pan Lud�k �ermák 
s dotazem na starostu obce co je pro n�ho d�ležit�jší, 
zda podpis 160 ob�an� obce anebo chybné datum 
v petici. Starosta odpov�d�l, že pro n�ho je 
nejd�ležit�jší v�le ob�ana, který se vyjád�il, ale má 
pocit, že ob�ané, kte�í se vyjád�ili, že to není projev 
jejich skute�né v�le, protože se vyjad�ovali k n��emu, 
co v�cn� nemá žádnou váhu. 
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     Jako další v diskuzi vystoupil pan Jan Mat�j 
s chronologickým vý�tem jednání zastupitelstva obce, 
která se dle jeho názoru zabývala zm�nou územního 
plánu. Starosta odpov�d�l, že obec je povinna podle 
zákona �.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním �ádu provést po �ty�ech letech vyhodnocení 
územního plánu. Tudíž celý proces vyhodnocení a s tím 
souvisejících návrh� na zm�ny územního plánu obce 
probíhá na základ� citovaného zákona. Místostarostka 
obce doplnila tuto informaci s tím, že nikdo nikdy 
ne�íkal, že se zastupitelstvo obce nezabývalo zm�nou 
územního plánu obce, protože na základ� zákonných 
podmínek bylo provedeno jeho vyhodnocení a 
stanoveno zadání pro jeho zm�ny. Zastupitelstvo obce 
se ale dosud nezabývalo dokumentem Zm�na �.1 ÚP 
Spojil, který vznikne na základ� p�ipomínkování 
dot�ených orgán� a ve�ejnosti s následným ve�ejným 
projednáním a vyjád�ením dot�ených orgán� k Návrhu 
vypo�ádání p�ipomínek a nám�t� k Zm�n� �. 1 ÚP 
Spojil. Pak teprve se bude moci zastupitelstvo v�cn� 
tímto dokumentem zabývat a p�ijmout jej �i odmítnout. 
     Dále v diskuzi vystoupil pan Ing. Jaroslav Jandl 
s dotazem, zda obec má st�edn�dobý plán rozvoje 
obce. Starosta odpov�d�l, že kdyby jej nem�la, tak 
nem�že být p�íjemcem žádných dotací. Má jej v rámci 
Programu obnovy venkova. 
     Do diskuze se p�ihlásil pan �estmír Škoda 
s dotazem na zástupce firmy Regio projektový ateliér 
s.r.o. Hradec Králové, zda nechali p�ezkoumat mok�ad, 
který v p�edm�tné lokalit� vznikl asi p�ed �ty�mi lety. 
Bylo mu odpov�zeno místostarostkou obce, že tomuto 

tématu se budeme v�novat p�i informativní sch�zce. 
Nyní se vyjad�ujeme k petici. 
     V diskuzi vystoupil pan Petr Kremli�ka s dotazem na 
vedoucího peti�ního výboru, zda bude všech 160 
ob�an�, kte�í petici podepsali, seznámeno s tím, že 
v souvislosti s peticí došlo k procesním chybám. Po 
dlouhém váhání nebyl dotaz zodpov�zen. 
     Jako další vystoupil MUDr. Karel Mencl s dotazem, 
že spousta ob�an� nebyla peti�ním výborem v�bec 
oslovena, zda tedy nebyla petice pouze ú�elová. Na 
dotaz odpov�d�l Ing, Jaroslav Jandl s tím, že se ptali 
mnoha lidí, kte�í z r�zných d�vod� odmítli petici 
podepsat. Odpov�d�l bonmotem pana prezidenta, že 
na kachny se chodí k rybníku. 
     Do diskuze se p�ihlásil Ing. Ji�í Kuhn se svým 
pohledem na obsah petice. Nep�eje si, aby v míst�, kde 
se pasou kon� docházelo k rozši�ování výstavby. 
     Jako další vystoupil MUDr. Karel Mencl 
s vysv�tlením, jakým zp�sobem p�edm�tnou lokalitu 
obec získala od státu, že podmínkou byla výstavba 
v této lokalit�. Tehdy ob�ané žádné petice 
neorganizovali a zastupitelé šli tvrd� za svým cílem, 
proto tady mohou dnes žít další ob�ané, kte�í se však    
v sou�asnosti brání dalšímu rozvoji. 
     Do diskuze se p�ihlásil pan Jan Zahálka s dotazem 
pro� se tak strašn� sp�chá s projednáváním zm�ny 
územního plánu, zda je to proto, že staré zastupitelstvo 
kon�í. Místostarostkou obce mu bylo sd�leno, že se 
k tomu již není t�eba vyjad�ovat, protože na tento dotaz 
bylo panu Zahálkovi odpov�zeno na besed� po jednání 
zastupitelstva obce dne 25. �ervna letošního roku. 

 
Po skon�ení diskuze byl vyzván pan Petr Kment, aby p�ednesl sv�j protinávrh na usnesení k projednávanému 
bodu. 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje návrh, aby se zastupitelstvo 
obce nezabývalo p�ijetím platností Zm�ny �.1 ÚP Spojil do doby, než bude ustanoveno nové zastupitelstvo 
obce vzešlé z voleb do zastupitelstev obcí v �íjnu 2014. 
 
Vzhledem k tomu, že tento návrh na usnesení se netýkal posouzení petice jako celku, ale pouze díl�í zm�ny 
p�edsedající p�edložila návrh na usnesení k posouzení petice a dala o n�m hlasovat. 
Návrh na usnesení �.5/2014/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje „Stanovisko 
Zastupitelstva obce Spojil k Petici STOP ZM�N� �.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL.“ V hlasování bylo 5 pro,          
2 proti (Libor Kment, Petr Kment).        

 
     Následn� byl Petr Kment požádán o opakování jeho návrhu na usnesení, který po krátké diskusi formuloval 
takto: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, aby se zastupitelstvo obce nezabývalo 
p�ijetím platností Zm�ny �.1 ÚP Spojil do doby, než bude ustanoveno nové zastupitelstvo obce vzešlé 
z voleb do zastupitelstev obcí v �íjnu 2014. 
Hlasováním 3 pro – Petr Kment, Libor Kment, Ing. Tomáš Ku�era a 4 proti – Jan K�ivka, Miluše Telecká, Ing. Boris 
Fukátko, MVDr. Svatopluk Rozsypal nebylo toto usnesení p�ijato.        
     Po další kratší diskuzi k p�edloženému návrhu na usnesení pana Petra Kmenta p�edložila p�edsedající návrh na 
usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, že nevydá do konce volebního období 
2010 – 2014 Zm�nu �.1 ÚP Spojil jako opat�ení obecné povahy. 
Zde hlasovali 4 pro – Jan K�ivka, Miluše Telecká, Ing. Boris Fukátko, Ing. Tomáš Ku�era, 1 proti – MVDr. 
Svatopluk Rozsypal a 1 se zdržel – Petr Kment = usnesení nebylo p�ijato. 
     Vzhledem k patové situaci, která nastala nep�ijetím tohoto usnesení, vystoupil starosta obce s tím, že za sebe 
�íká, že do konce volebního období nep�edloží návrh na usnesení ve smyslu p�ijetí prvních zm�n územního plánu, 
protože to za prvé nebude technicky možné a za druhé, že o takovémto dokumentu se musí jednat v jiném 
prost�edí a v jiné nálad�. 
 
��������������������������������������������������������������� 
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Z �ádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
 

ze dne 29. zá�í 2014 
     Na tomto posledním jednání zastupitelstva p�ed komunálními volbami bylo p�ítomno osm zastupitel�, jeden byl 
omluven. Jednání se také ú�astnilo celkem 28 host� z �ad obyvatel obce Spojil. 

     Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce dle b�žných postup� požádal o za�azení bodu �. 6 na 
projednání a schválení dohody mezi obcí Spojil a Klárou Dubjelovou a Jánem Dubjelem o narovnání za zatížený 
pozemek s tím, že bod �.3 – projednání a schválení RO �. 5 v kompetenci zastupitelstva obce bude p�esunut jako 
bod �.7, nebo� má souvislost s n�kterými projednávanými materiály.   
 

     Prvním hlavním bodem byla informace o p�ijatém rozpo�tovém opat�ení �.4/2014 v kompetenci starosty obce. 
Zde místostarostka informovala p�ítomné o p�ijatém rozpo�tovém opat�ení �.4/2014  v kompetenci starosty obce, 
které je ve výši 18.000,- K� jak na stran� p�íjm�, tak na stran� výdaj� a týká se vyú�tování voleb do Evropského 
parlamentu. Jak vyplývá z p�edloženého rozpo�tového opat�ení, v obci Spojil byly náklady do Evropského 
parlamentu o 3.089,- K� vyšší, než byla p�id�lená dotace, proto bude obec žádat o zvýšení dotace o tuto �ástku. 
Zvýšené náklady na volby byly zp�sobeny vyššími refundacemi mezd �len� okrskové volební komise. 
     Po této infromaci p�edsedající otev�el k p�edloženému materiálu diskuzi a následn� p�edložil návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na v�domí informaci o p�ijatém rozpo�tovém opat�ení 
�.45/2014 v kompetenci starosty obce ve výši 18.000,- K� jak na stran� p�íjm�, tak na stran� výdaj�. 
V hlasování byl návrh p�ijat jednomysln�.. 
 

     Dalším bodem bylo projednání a schválení Smlouvy 
o z�ízení v�cného b�emene �íslo IV-12-2011892/VB1, 
Pardubice Spojil-knn-Borovec. 
     Místostarostka obce konstatovala, že se jedná o 
standardní smlouvu o z�ízení v�cného b�emene. V�cné 
b�emeno má být z�ízeno na p.p.�. 807/10 a 807/12 
v k.ú. a  obci Spojil, jejichž vlastníkem je Obec Spojil. 
Tyto pozemky se nachází v ulici Na Okrajích a jedná se 
o zelené pásy p�ináležející k hlavní komunikaci na 
p.p.�.807/1 v k.ú. a obci Spojil, jejímž vlastníkem je 

Pardubický kraj. D�vodem z�ízení v�cného b�emene je 
vedení nn pro rodinný d�m pana Borovce. V�cné 
b�emeno má být z�ízeno za cenu 1.000,- K�. 
     P�edsedající otev�el k p�edloženému bodu programu 
diskuzi a následn� p�edložil návrh na usnesení, že: 
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 
schvaluje Smlouvu o z�ízení v�cného b�emene �íslo 
IV-12-2011892/VB1, Pardubice Spojil-knn-Borovec. 
Bylo schváleno rovn�ž jednomysln�. 

 

     T�etím projednávaným bodem bylo projednání a schválení Žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 
2015. Zde starosta obce konstatoval, že p�edm�tem této žádosti je revitalizace ve�ejného prostranství o rozloze 
cca 200m2. Konkrétn� se jedná o prostranství okolo trafostanice na Mor�áku a n�které plochy parkové úpravy 
v centru obce. Dále je p�edm�tem žádosti po�ízení odpovídající techniky k efektivnímu udržování i ostatních ploch 
v obci s ve�ejnou zelení. Celkové náklady na akci jsou p�edpokládány ve výši 400.000,- K�. Obec žádá o dotaci ve 
výši 200.000,- K�. Podle zásad poskytování dotací jsou dotace poskytovány do výše 50% náklad�, nejvýše však 
120.000,- K�.  
     Starosta obce otev�el k p�edložené žádosti diskuzi a následn� p�edložil návrh na usnesení:  Zastupitelstvo 
obce Spojil svým usnesením schvaluje Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2015 
z rozpo�tových prost�edk� Pardubického kraje ve výši 200.000,- K�. Návrh byl schválen pom�rem 6 pro, 2 se 
zdrželi (Petr Kment, Ján �ernák). 
 

     Dalším bodem se stalo projednání žádosti Sdružení 
ob�an� pro pomoc zdravotn� postiženým „APOLENKA“ 
o finan�ní p�ísp�vek. Místostarostka obce v úvodu 
svého vystoupení konstatovala, že projednávanou 
žádost obdrželi �lenové zastupitelstva písemn� 
p�edem. P�edm�tem žádosti je finan�ní p�ísp�vek ve 
výši 50.000,- K� na provozní náklady sociální služby – 
Sociáln� aktiviza�ní služby pro seniory a osoby 
zdravotn� postižené. Dále uvedla, že �innost Sdružení 
ob�an� pro pomoc zdravotn� postiženým „Apolenka“ je 
bezesporu záslužná a p�ínosná nejen pro klienty tohoto 
sdružení, ale i pro obec Spojil. Díky ob�tavosti a 
nadšení vedení tohoto sdružení a jeho pracovník� se 
zm�nil areál bývalého zem�d�lského družstva 
k nepoznání a právem se stal vyhledávaným místem 
mate�ských a základních škol, rodin s d�tmi a 
dosp�lých, ale i celé �ady r�zných spole�enských a 
sociálních za�ízení. Z t�chto d�vod� je t�eba si práce 

Sdružení ob�an� pro pomoc zdravotn� postiženým 
„Apolenka“ vážit a podporovat ji. Po vystoupení 
místostarostky obce otev�el p�edsedající 
k p�edloženému návrhu diskuzi. 
     K p�edloženému návrhu na výši p�ísp�vku vystoupil 
�len zastupitelstva Ing. Tomáš Ku�era s protinávrhem 
ve form� usnesení a sv�j návrh zd�vodnil. Dota�ní 
�ástka v tomto protinávrhu byla navržena 20.000,- K�. 
Starosta nechal o hlasovat o protinávrhu, který byl p�ijat 
ve zn�ní: Zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením schvaluje finan�ní p�ísp�vek ve výši 
20.000,- K� pro Sdružení ob�an� na pomoc 
zdravotn� postiženým „Apolenka“ na provozní 
náklady sociální služby – Sociáln� aktiviza�ní 
služby pro seniory a osoby zdravotn� postižené. Byl 
schválen pom�rem 6 pro, 2 se zdrželi (Petr Kment, Ján 
�ernák). 

 

     Vsunutý bod jednání se týkal projednání a schválení Dohody o narovnání mezi obcí Spojil, Klárou Dubjelovou           
a Jánem Dubjelem. P�edm�tem dohody je narovnání a finan�ní vypo�ádání za zatížený pozemek p.p.�. 66/2 v k.ú. 
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a obci Spojil ve vlastnictví Kláry Dubjelové a Jána Dubjela. V dob� prodeje tohoto pozemku nebyl tento pozemek 
zatížen v�cným b�emenem se zápisem do katastru nemovitostí a na tomto základ� byl vyhotoven návrh kupní 
smlouvy. Obec Spojil žila v dobré ví�e, že p�edm�tné vedení VN 35 kV vede v jiné trase, jak obec p�vodn� 
požadovala. V následujícím období p�i realizaci soukromé investi�ní akce vlastníky pozemku bylo zjišt�no, že 
p�edm�tný pozemek je zatížen již citovaným vedením VN. Vzhledem k tomu, že vlastníci pozemk� necht�jí projevit 
v�li uzav�ít smlouvu o v�cném b�emeni s vlastníkem elektriza�ní soustavy VN�EZ a.s., obrátili se na Obec Spojil 
jakožto prodávajícího se žádostí o finan�ní kompenzaci za tento zatížený pozemek. Obec Spojil uznala 
oprávn�nost žádosti vlastník� pozemku a z tohoto d�vodu je p�edkládána Dohoda o narovnání se stanovením 
finan�ní �ástky ve výši 46.400,-K�, na níž bylo stanoveno omezení vlastnického práva Znaleckým posudkem 
�.867-51/2014 ze dne 3. 8. 2014 znalcem Ing. Radkou Konopkovou. 
Návrh na usnesení, že: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Dohodu o narovnání dle §1903 
a násled.Ob�.Z mezi obcí Spojil, Klárou Dubjelovou a Jánem Dubjelem v�etn� finan�ní �ástky ve výši 
46.400,- za omezení vlastnického práva k pozemku p.p.�. 66/2 v k.ú. a obci Spojil, byl p�ijat všemi p�ítomnými. 
 

      Následovalo projednání a schválení rozpo�tového 
opat�ení �.5/2014 v kompetenci Zastupitelstva obce 
Spojil. Toto rozpo�tové opat�ení �.5/2014 dorovnává 
rozpo�et obce na rok 2015. Je v celkové výši 764.000,- 
K� jak na stran� p�íjm�, tak na stran� výdaj�. Na stran� 
p�íjm� se jedná o rozpo�tování dotace z ú�adu práce ve 
výši 231.000,- K� na realizaci projektu VPP – ve�ejn� 
prosp�šných akcí, v rámci n�hož obec zam�stnává 3 
uchaze�e o zam�stnání vedené v evidenci ú�adu práce. 
Dále se jedná o dotaci ve výši 100.000,- K� z finan�ních 
prost�edk� Pardubického kraje na revitalizaci rybní�ku 
v rámci Programu obnovy venkova. Dále jsou tímto 
rozpo�tovým opat�ením navýšeny da�ové p�íjmy dle 
skute�nosti a financování výdaj� za použití z�statku na 
ú�t�. Pokud se jedná o výdaje, jsou rozpo�továny oproti 
získaným dotacím. Dále je dorovnáván rozpo�et dle 
skute�ných výdaj�. V souladu s projednávanými 
materiály je v opat�ení rozpo�tována p�íslušná �ástka 
za omezení vlastnických práv k pozemku, finan�ní 
p�ísp�vek pro Apolenku, nákup drobného majetku na 
sportovní areál – zde se jedná o stojan na palivové 
d�evo, sk�í�ku pro ozvu�ení a nákup bezpe�ných 
fotbalových branek. Vzhledem k tomu, že sou�asný 

starosta obce deklaroval, že nebude v nadcházejících 
komunálních volbách již kandidovat na funkci starosty 
obce je zde rozpo�tován výdaj na odm�nu p�i skon�ení 
výkonu funkce. Odm�na starostovi obce p�i ukon�ení 
výkonu této funkce náleží na základ� §75, odst. 1 
Zákona �.128/2000 Sb. O obcích (obecních z�ízeních) 
za p�edpokladu, že nebude op�tovn� do této funkce 
kandidovat. Konstrukce stanovení výše této odm�ny je 
taktéž stanovena tímto zákonem a to konkrétn� § 75 
odst. 2. Zde je také t�eba konstatovat, že rozpo�tování 
finan�ních prost�edk� na odm�nu p�i skon�ení výkonu 
funkce je d�sledn� kontrolováno odd�lením p�ezkumu 
hospoda�ení obcí finan�ního odboru Pardubického 
kraje p�i díl�ích auditech, které v sou�asné dob� 
probíhají.  
     Po p�edložení rozpo�tového opat�ení �.5/2014 
otev�el starosta obce k tomuto materiálu diskuzi a po té 
p�ednesl návrh na usnesení. 
     V hlasování pak zastupitelstvo obce Spojil svým 
usnesením schválilo rozpo�tové opat�ení �.5/2014 
v kompetenci zastupitelstva obce ve výši 764.000,- K� 
jak na stran� p�íjm�, tak na stran� výdaj� pom�rem          
6 pro, 2 se zdrželi (Petr Kment, Ján �ernák). 

 

     V další �ásti programu se zastupitelstvo zabývalo projednáním podn�tu ob�an�. Starosta obce v úvodu svého 
vystoupení konstatoval, že písemný podn�t ob�an� obce Spojil byl na Obecní ú�ad Spojil doru�en dne 3. 7. 2014 
panem Janem Mat�jem, jedním z 23 ob�an�, kte�í se pod tento podn�t podepsali. Vzhledem k tomu, že nebyla 
uvedena kontaktní osoba v�etn� adresy, bude celá záležitost vy�izována formou zve�ejn�ní na ú�ední desce. Na 
jednotlivé body tohoto podn�tu bylo prakticky reagováno již v rámci besedy s ob�any dne 4. 7. 2014. P�edm�tný 
podn�t je t�eba rozd�lit na t�i �ásti: 

a) Zorganizování dotazníkové akce pro ob�any obce ve form� formulá�e a internetových dotaz� „CO JE 
V ZÁJMU OBCE A OB�AN�“. 
Organizování dotazníkových akcí a internetových dotaz� mezi ob�any ze strany obce b�hem 
letních m�síc� a 3 m�síce p�ed volbami je naprosto bezp�edm�tné. M�že to být nám�tem pro nov� 
zvolené zastupitelstvo obce po komunálních volbách. 

b) Na základ� zjišt�ní názor� ob�an� a jejich požadavk� k vypracování ST�EDN�DOBÉHO PLÁNU OBCE, 
který již moderní obce mají tak, aby se neobjevovalo každou chvíli n�jaké p�ekvapení pro ob�any (a petice 
na p�ekvapení) a ten ve�ejn� a na internetu projednat s ob�any. 
Obec Spojil má plán rozvoje obce v podob� Programu obnovy venkova a platného územního plánu. 
Bez t�chto dokument� by nemohla žádat o dotace a nebyla by každoro�n� úsp�šná v získávání 
dotací z rozpo�tových prost�edk� Pardubického kraje a v roce 2008 a 2009 dokonce z prost�edk� 
státního rozpo�tu a prost�edk� EU. 

c) Sd�lit ob�an�m obce, jak je to s opakovaným vyjád�ením starosty obce, že pokud ob�ané neschválí 
územní plán pro domky, m�že být na uvedeném míst� aquapark a zda je tento aquapark v plánu rozvoje 
obce, který je zastupitelstvo povinno dle zákona o obcích dodržovat. 
Je nutné op�t konstatovat, možnost vybudování aquaparku byl konkrétní p�íklad na základ� 
konkrétního jednání s developery, kte�í v obci Spojil cht�li takový to projekt realizovat. V žádném 
p�ípad� nešlo o podmín�ní neschválení územního plánu pro domky výstavbou tohoto za�ízení. 
Takto to nikdy nikdo z vedení obce neformuloval. Je nutné také podotknout, že schválení územního 
plánu obce je výhradn� v kompetenci zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že obec Spojil nikdy 
nem�la a nemá zájem o realizaci aquaparku na jejím katastrálním území, tudíž není zahrnut 
v programu obnovy venkova. Územní plán ze zákona ne�eší jednotlivé konkrétní stavby, ale pouze 
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funk�ní využití ploch. Na základ� platného územního plánu je teoreticky možný za ur�itých 
podmínek i vznik takovéto stavby na našem katastrálním území. 

     Následn� otev�el starosta obce k projednávanému bodu diskuzi. Po té p�edložil návrh na usnesení, ve kterém 
se �íká: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na v�domí  iniciativu 23 ob�an� obce Spojil, kte�í 
podepsali dopis �len�m Zastupitelstva obce Spojil. Zastupitelstvo obce Spojil se zárove� ztotož�uje se 
stanovisky k jednotlivým bod�m p�ednesených starostou obce. Návrh byl p�ijat hlasováním pom�rem 6 pro,         
2 proti (Petr Kment, Ján �ernák). 
 

     Jako další bod jednání byla p�ednesena Zpráva o �innosti obecního ú�adu za uplynulé období. Vzhledem 
k závažným skute�nostem obsaženým v této zpráv� ji uvádíme v plném zn�ní jako  samostatný p�ísp�vek v našem 
zpravodaji. Se zprávou seznámila p�ítomné paní místostarostka, zastupitelstvo vzalo zprávu o �innosti obecního 
ú�adu za uplynulé období bez výhrad. V hlasování pak obvyklým pom�rem hlas� 6 pro, 2 se zdrželi (Petr Kment, 
Ján �ernák). 
 

     V bod� r�zné vystoupil pan Petr Kment 
s p�ipomínkou, že na webových stránkách obce je  
uvedeno datum vloženi p�edposledního �ísla Spojilské 
drbny 14. dubna 2014, p�i�emž tam toto �íslo 
prokazateln� nebylo ješt� 25. �ervna 2014, tj. dva a p�l 
m�síce poté, proto je t�eba to opravit. Starosta obce 
uvedl, že toto nepovažuje za podstatné a nevidí d�vod 
o tom n�jak diskutovat. V té dob� docházelo 

k modernizaci webových stránek a vkládání jednotlivých 
dokument� se v n�kterých p�ípadech protáhlo. 
     V bod� r�zné dále vystoupila místostarostka obce 
paní Telecká, která pod�kovala starostovi obce za jeho 
dlouholetou práci pro obec a to s ohledem na tu 
skute�nost, že v dalším volebním období nechce již 
kandidovat na funkci starosty obce. 

��������������������������������������������������������������� 
 

ZPRÁVA O �INNOSTI OBECNÍHO Ú�ADU 
(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil konaného dne 29. zá�í 2014) 

  

     Obecní ú�ad zajiš�oval v uplynulém období 
administrativní a organiza�ní záležitosti a správní 
agendu, která je v jeho kompetenci. Obecní ú�ad 
zajiš�oval informovanost ob�an� prost�ednictvím ú�ední 
desky, výv�sní sk�í�ky a rozhlasových relací místního 
rozhlasu. Byly vysílány rozhlasové relace k významným 
výro�ím našich ob�an�. 
     Pr�b�žn� byly provád�ny úkony související 
s evidencí obyvatel, údržbou obce, jejích ve�ejných 
prostranství a s provozem sportovního areálu. Obecní 
ú�ad zajiš�oval zpracování stanovisek obce Spojil 
k projektovým dokumentacím rodinné výstavby. 
P�ipravil podklady pro vydání Spojilské drbny. 
     Obecní ú�ad zajistil program na sousedské posezení 
u p�íležitosti spojilské pouti a zárove� znovu otev�ení 
spole�enských prostor sportovního areálu. Zajistil 
vystoupení dua Pi�akoláda a sousedské posezení u 
p�íležitosti spojilského posvícení v�etn� programu. 
Obecní ú�ad zajistil propagaci akcí po�ádaných obcí 
Spojil a akcí po�ádaných jinými organizátory, jako 
nap�íklad Spojilská míle a Svatováclavská mše svatá. 
     Obecní ú�ad zajistil kontrolu komín� a plynových 
kotl� v objektech obce Spojil. Zajistil revizi hromosvod� 
a herních prvk� d�tského h�išt� ve sportovním areálu 
obce Spojil. Na základ� revizní zprávy byla z ve�ejného 
provozu vy�azena trampolína. 
     Obecní ú�ad p�ipravil podklady pro kontrolu 
Okresního státního archivu, která se uskute�nila 5. zá�í 
2014. Dále obecní ú�ad zpracoval podklady pro díl�í 
p�ezkum hospoda�ení obce Spojil, který prob�hl 4. zá�í 
2014 s výsledkem bez závad a nedostatk�.  
     Starosta obce se zú�astnil setkání obcí 
Pardubického kraje k problematice dalšího rozvoje 
vodovod� a kanalizací. Dále se starosta obce zú�astnil 
dne 2.zá�í 2014 valné hromady Svazku obcí Lou�ná na 
níž byla schválena realizace projektu kamerového 
systému v obcích svazku do n�hož se obec Spojil již 
v p�ípravné fázi p�ihlásila a o n�mž jste byli informováni 
na p�edchozích jednáních zastupitelstva obce Spojil. 

Kamery, které budou monitorovat ve�ejná prostranství 
jednotlivých �lenských obcí a budou napojeny na 
M�stskou policii Sezemice, budou technicky �ešeny tak, 
aby monitorovaly pouze osy komunikací a 
nezasahovaly do soukromí ob�an�.  Zárove� byla na 
této valné hromad� schválena žádost o dotaci 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na 
realizaci tohoto projektu.  
     Obecní ú�ad zajistil zapojení Obce Spojil do projektu 
Pardubického kraje a fotbalového svazu pod názvem 
„Bezpe�ná branka“. V sou�asné dob� máme již tyto 
branky k dispozici. Smyslem projektu je podpora 
„bezpe�ného fotbalu“ a p�edcházení úraz� 
zp�sobených pádem fotbalových branek. V rámci 
tohoto projektu si jednu branku hradí p�íslušná obec a 
jednu branku hradí Pardubický kraj prost�ednictvím 
Krajského fotbalového svazu.  
     V sou�asné dob� se obecní ú�ad zabývá možností 
úpravy komunikace Pod Hab�ím v úseku od rybní�ku 
sm�rem k zahrádká�ské kolonii, aby bylo zajišt�no 
adekvátní napojení na chodník mezi rodinnými domy a 
reziden�ním domem na hranicích katastrálního území 
obce Spojil a Studánka. Tento chodník byl doveden až 
na hranice katastrálních území na základ� p�ipomínek 
Obce Spojil v rámci územního a stavebního �ízení. 
Vzhledem k tomu, že se nacházíme na sklonku 
volebního období bude realizace této akce na novém 
zastupitelstvu obce. 
     Na základ� podn�tu ob�an� z besedy s ob�any 
dne 25. 6. 2014 nechala Obec Spojil zpracovat 
prost�ednictvím obecního ú�adu vyjád�ení 
projektanta dopravních staveb k možnosti 
vybudování chodníku v ulici Na Okrajích. Na 
základ� místního šet�ení a posouzení všech 
skute�ností se jeví realizace chodníku v ulici Na 
Okrajích tém�� nemožná a to p�edevším 
z ekonomických d�vod�. V n�kterých úsecích je 
nedostate�ný ší�kový prostor. Znamenalo by to 
jednat s vlastníky pozemk� o jejich odkoupení. 
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V míst� k�ížení místních komunikací a ú�elových 
komunikací by musela být realizována místa pro 
p�echázení v�etn� všech požadovaných opat�ení. 
Bylo by nutné propojit stávající zastávku MHD 
s navrhovaným chodníkem. Z prostorových d�vod� 
by bylo nutné p�eložit sloupy VO. Muselo by dojít 
k vybudování �i úprav� vpustí. Muselo by dojít 
k celkovému p�e�ešení stávajících vjezd�, 
v n�kterých p�ípadech by došlo k ohrožení 
bezproblémového zajetí na pozemek. U všech 
sjezd� by se musel realizovat varovný pás. Bude 
nutné respektovat požadavky správc� sítí. M�že 
nastat situace, že projektant zjistí, že chodník 
minimálních rozm�r� je kapacitn� nedosta�ující pro 
pohyb chodc�. V p�ípad� vybudování chodníku 
musí být chodci výhradn� používán. Projektant 
proto nedoporu�uje za sou�asného stavu realizaci 
chodníku v ulici Na Okrajích. P�i délce 600m se jeví 
pouze stavební náklady ve výši 2.000.000,- korun 
bez DPH.   

     Obecní ú�ad zajiš�uje v sou�asné dob� p�ípravu 
komunálních voleb, které se uskute�ní ve dnech 10. – 
11. �íjna letošního roku.  
     Obecní ú�ad zajistil organizaci pátrací akce po 
poh�ešované osob� na katastrálním území obce Spojil. 
V této souvislosti pat�í up�ímné pod�kování �len�m 
sboru dobrovolných hasi�� a všem ob�an�m, kte�í se 
na pátrání podíleli. Nakonec byla pátrací akce 
ukon�ena s kladným výsledkem.  
     Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední jednání 
Zastupitelstva obce Spojil v tomto volebním období je 
na míst� informovat p�ítomnou ve�ejnost, že sou�asné 
zastupitelstvo obce a vedení obce bude svým 
nástupc�m p�edávat obec s finan�ními prost�edky 
na ú�tech ve výši tém�� 2.500.000,- korun �eských. 
     Obecní ú�ad zajistil p�ípravu dnešního jednání 
zastupitelstva obce.  
 

Zpracovala:    Miluše Telecká                                                                                                         
                    místostarostka obce 

��������������������������������������������������������������� 
 

BILANCE �INNOSTI M�STSKÉ POLICIE SEZEMICE V OBCI SPOJIL 
 
Vážení ob�ané, 
     dovolte mi, abych Vás prost�ednictvím spojilského zpravodaje stru�n� informoval o organizaci a výsledcích 
hlídkové služby m�stské policie ve Vaší obci v období ledna až srpna letošního roku.   
     Výkon služby je zajišt�n zpravidla dvou�lennou hlídkou a z hlediska �asového pokrytí rovnom�rn� rozd�len 
mezi denní a no�ní dobu s d�razem na výkon no�ních sm�n o víkendech a svátcích. Z hlediska zam��ení hlídkové 
�innosti výrazn� p�evládá prevence ve�ejného po�ádku (114 hodin) nad dohledem na bezpe�nost provozu, což je 
dáno blízkostí ubytoven v bývalých kasárnách H�rka a m�stské zástavby sídlišt� Dubina. Dohled na dodržování 
pravidel silni�ního provozu je realizován p�edevším kontrolou dodržování nejvyšší povolené rychlosti a tvo�í asi 
jednu desetinu z celkového po�tu odsloužených hodin (11 hodin).  
     Strukturu �ešených událostí tvo�í p�edevším p�estupky proti ve�ejnému po�ádku, ob�anskému soužití a majetku, 
v doprav� jsou �ešeny p�edevším p�estupky spáchané p�ekro�ením nejvyšší povolené rychlosti a porušením 
pravidel p�i jízd� na kole zejména chyb�jícím osv�tlením.  
     V rámci služby strážníci úzce spolupracují s místním odd�lením Policie �eské republiky, v letošním roce došlo 
v rámci opat�ení ve dvou p�ípadech ke spolupráci p�i pátrání po poh�ešovaných osobách, poznatky strážník� též 
p�isp�ly k dopadení pachatele trestného �inu.  
     Z ostatních �inností lze zmínit asistenci strážník� p�i konání sportovních a kulturních událostí ve Vaší obci, ve 
dvou p�ípadech byl realizován p�evoz osob na protialkoholní stanici a odchycení byli dva psi.   
     Díky dobré komunikaci s vedením obce je výkon služby pružn� p�izp�sobován místním podmínkám a umož�uje 
rychle reagovat na vznik mimo�ádných situací.  
     Záv�rem mi dovolte p�ipomenout, že strážníci M�stské policie Sezemice jsou Vám k dispozici nep�etržit� na 
telefonním �ísle 602413250. 
     Pro p�ehlednost výše uvedených informací p�idávám tabulku se základními údaji o �innosti strážník� ve Vaší 
obci. 

          Jsme tu pro Vás  
Vrchní strážmistr Frei Lubomír 

 
Celkový po�et p�estupk�  27 
z toho p�estupk� proti bezpe�nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (vyjma 
p�ekro�ení nejvyšší dovolené rychlosti) 9 

z toho p�estupk� spáchaných p�ekro�ením nejvyšší dovolené rychlosti 8 

z toho p�estupk� na úseku ochrany p�ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi 0 

z toho p�estupk� proti ve�ejnému po�ádku 7 

z toho p�estupk� proti ob�anskému soužití 1 

z toho p�estupk� proti majetku 1 

z toho porušení vyhlášek obcí 1 
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JAKÉ JSOU MOŽNOSTI HLASOVAT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 
     Ve dnech 10. – 11. �íjna 2014 se budou konat volby do zastupitelstev obcí. V n�kterých senátních obvodech se 
uskute�ní také volby do Senátu Parlamentu �eské republiky. Volby se konají v pátek od 14,00 hodin do 22,00 
hodin, v sobotu od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 
     V obci Spojil prob�hnou pouze volby do zastupitelstva obce. Volební místnost je v budov� obecního ú�adu ve 
Spojile.Volit se bude devíti�lenné zastupitelstvo.  Každý voli� má tedy k dispozici dev�t hlas�. Vybírat si m�že 
ze t�í volebních stran, které v obci Spojil kandidují: 

1. Sdružení politického hnutí ANO 2011+Spojil sob�(SOS) 
2. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁT	 „ZM�NA“ 
3. Sdružení nezávislých kandidát� SPOJIL NÁŠ SPOLE�NÝ DOMOV 

 
Volit lze t�emi zp�soby (viz I. – III.): 
 

I. Voli� chce volit pouze volební stranu 
 P�íklad �.1 : 
     Ozna�í k�ížkem ve �tvere�ku p�ed názvem volební strany pouze jednu volební stranu a tím dá hlas kandidát�m 
této volební strany v po�adí podle hlasovacího lístku (a to pouze v po�tu, kolik �iní po�et �len� zastupitelstva obce, 
který má být v obci volen = 9). 

 Volební strana  A   Volební strana  B  X Volební strana  C 

        
 1. kandidát   1. kandidát   1. kandidát 

 2. kandidát   2. kandidát   2. kandidát 

 3. kandidát   3. kandidát   3. kandidát 

 4. kandidát   4. kandidát   4. kandidát 

 5. kandidát   5. kandidát   5. kandidát 

 6. kandidát   6. kandidát   6. kandidát 

 7. kandidát   7. kandidát   7. kandidát 

 8. kandidát   8. kandidát   8. kandidát 

 9. kandidát   9. kandidát   9. kandidát 
 
Voli� p�id�lil volební stran�, kterou ozna�il, dev�t hlas�. 
 

� � � � � 
 

II.  Voli� chce volit kandidáty r�zných volebních stran 
P�íklad �.2 : 
     Ozna�í v ráme�cích p�ed jmény kandidát� k�ížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany (ale nejvýše tolik kandidát�, kolik �len� zastupitelstva obce má být zvoleno = 9). 

 Volební strana  A   Volební strana  B   Volební strana  C 

        
X 1. kandidát   1. kandidát  X 1. kandidát 

 2. kandidát   2. kandidát   2. kandidát 

 3. kandidát  X 3. kandidát  X 3. kandidát 

 4. kandidát   4. kandidát   4. kandidát 

 5. kandidát   5. kandidát  X 5. kandidát 

 6. kandidát  X 6. kandidát   6. kandidát 

 7. kandidát   7. kandidát  X 7. kandidát 

 8. kandidát  X 8. kandidát   8. kandidát 

 9. kandidát   9. kandidát  X 9. kandidát 
 
Voli� dal sv�j hlas devíti kandidát�m r�zných volebních stran. 
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P�íklad �. 3:    Voli� m�že, ale nemusí využít svého práva p�id�lit hlas takovému po�tu kandidát�, kolik �len� 
zastupitelstva obce má být v jeho obci zvoleno. 

 Volební strana  A   Volební strana  B   Volební strana  C 

        
 1. kandidát   1. kandidát  X 1. kandidát 

X 2. kandidát   2. kandidát   2. kandidát 

 3. kandidát   3. kandidát  X 3. kandidát 

 4. kandidát   4. kandidát   4. kandidát 

 5. kandidát  X 5. kandidát  X 5. kandidát 

 6. kandidát   6. kandidát   6. kandidát 

 7. kandidát   7. kandidát   7. kandidát 

 8. kandidát  X 8. kandidát   8. kandidát 

 9. kandidát   9. kandidát  X 9. kandidát 
 
Voli� p�id�lil sv�j hlas pouze sedmi kandidát�m r�zných volebních stran. 
 

� � � � � 
 

III. Voli� chce volit volební stranu a kandidáty z jiných volebních stran 
P�íklad �. 4: 

      Ozna�í k�ížkem jednu volební stranu a dále v ráme�ku p�ed jménem kandidáta další kandidátky, pro které 
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto p�ípad� 
dá p�ednostn� hlas jednotliv� ozna�eným kandidát�m a z ozna�ené volební strany pak p�id�lí hlas podle po�adí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidát�m, kolik zbývá do po�tu volených �len� zastupitelstva obce =  9. 

 Volební strana  A   Volební strana  B  X Volební strana  C 

        
 1. kandidát   1. kandidát   1. kandidát 

X 2. kandidát   2. kandidát   2. kandidát 

 3. kandidát  X 3. kandidát   3. kandidát 

 4. kandidát   4. kandidát   4. kandidát 

 5. kandidát  X 5. kandidát   5. kandidát 

 6. kandidát   6. kandidát   6. kandidát 

 7. kandidát   7. kandidát   7. kandidát 

 8. kandidát  X 8. kandidát   8. kandidát 

 9. kandidát   9. kandidát   9. kandidát 
 
Voli� p�id�lil platné hlasy pro �ty�i jednotliv� ozna�ené kandidáty a pro všech p�t prvních kandidát� 
ozna�ené volební strany C. 
 

 
POZOR !  
     Pokud voli� neozna�í na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani 

žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do ú�ední obálky, hlasovací 

lístek p�etrhne nebo vloží do ú�ední obálky n�kolik hlasovacích lístk� do 

téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný !!! 
 
��������������������������������������������������������������� 
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Zp�vy medv�dí vol. 3 
 

v lese mlhou se zvolna halícím 
stydíc se že nesta�il posledním motýl�m v�as �íci 

že slunce brzo velmi zapadati bude 
le� medv�du možno není k�ídly barevnými t�epotati 

alespo� úkryt pro n� hledá a cestu ukazuje 
doufajíc že stopu tvou horoucí a n�žnou nalezne 

má lásko 
   
                 autor:  medv�d �. 9 
 

���������������������������������������������������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DOVOLTE NA ODLEH�ENÍ P�EDVOLEBNÍHO �ASU JEŠT� N�CO MÁLO 
MYŠLENEK Z KNIHY JOSEFA FOUSKA „FOUSKOVINY PRO LIDI“ 

 
Kdyby délka našeho života byla podmín�na 

osobní prosp�šností, 
bylo by vzácností setkat se se sta�íkem. 

 

� � � � � 
Rasismus pramenící z množství majetku je stejný jako ten, 

který rozlišuje barvy pleti. 
 

� � � � � 
Mezi psychiatrem a nemocným je jediný rozdíl, 

že psychiatr o své chorob� neví. 
 

� � � � � 
Ze všech, které milujeme, nakonec z�stane nejv�rn�jší ošet�ovatelka 

na odd�lení dlouhodob� nemocných. 
 

� � � � � 
V život� nehledáme toho, koho máme rádi, 

ale toho, kdo má rád nás. 
 

� � � � � 
Optimista je �lov�k, který jásá nad krásou sv�ta do té doby, 

než ho n�kdo kopne do rozkroku. 
 

� � � � � 
Pánské obecenstvo na sout�žích MISS 

se ponejvíce skládá z abonent� na viagru. 
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Daruji  
 

mourovatá  ko
ata 
 

2 ko�i�ky a 1 kocourek 
 
 

K odb�ru kolem 15. �íjna 
 
 

Informace na emailu 
 

volse@seznam.cz. 
 


