Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 7/2018 ze dne 21.11. 2018
Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Diana Houdová, Dana Štěpánková, Karel
Mencl, Jan Křivka, Svatopluk Rozsypal, hosté
Omluven: Daniel Přibyl
Ověřovatelé zápisu: Diana Houdová, Jan Matěj
Pozn.: V zápisu jsou zastupitelé obce Spojil a hosté uváděny bez akademických titulů a hodností.

1. Úvod, schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin, jednání se zúčastnilo 8 členů ZO Spojil z 9, tudíž bylo
zastupitelstvo obce usnášení schopné.
R. Ministrová, starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Jana Matěje a Dianu Houdovou
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/I - Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Jana Matěje a
Dianu Houdovou.
Zapisovatelkou byla pověřena Dana Štěpánková. Zápis ze zasedání č. 6/2018 byl ověřen bez
doplnění a změn, byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu vznesena žádná
připomínka.
2. Schválení programu.
1/ Úvod
2/ Schválení programu
3/ Slib zastupitele, pana Jana Matěje - předkladatel starostka
4/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání - předkladatel místostarosta
5/ Nový jednací řád - předkladatel místostarosta
6/ Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva - předkladatel starostka
7/ Změna účelu dotace z POV 2019 - předkladatel starostka
8/ SOD servis LVS (lokální výstražný systém - čidlo hladiny)- předkladatel místostarosta
9/ Dílčí zpráva z předání úřadu + zpráva o činnosti OÚ - předkladatel starostka
10/ Informace o rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce č.205, 206, 207, 208 předkladatel starostka
11/ Informace o přípravě rozpočtu 2019 - předkladatel starostka
12/ Různé
13/ Závěr
Diskuze: J Křivka upozornil na zařazování bodů s informacemi o „Starzone“ a kruhovém
objezdu na výjezdu z obce na každý program zasedání, tak, jak bylo schváleno usnesením
minulého zastupitelstva.
R. Ministrová odpověděla – pokud to bylo schváleno usnesením ZO, bude tyto body zařazovat.
R. Ministrová, starostka obce předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce
Spojil řídilo předloženým programem.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/II - Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého
návrhu.
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3. Slib zastupitele, pana Jana Matěje.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala starostka obce pana Jana Matěje ke složení
slibu. Před složením slibu pana Jana Matěje upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Spojil a jejich
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Pan Jan Matěj složil slib pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připravený arch. Na základě složení slibu zastupitele se pan Jan Matěj

stává právoplatným členem Zastupitelstva obce Spojil a může se již účastnit dalšího jednání
včetně hlasování se všemi právy zastupitele.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Předkladatel tohoto bodu T. Kučera, místostarosta obce konstatoval, že všechna usnesení ze
zasedání ZO č. 6/2018 ze dne 5.11.2018 byla splněna, kromě usnesení č. XIII - úkol předsedům
finančního a kontrolního výboru předložit zastupitelstvu obce na vědomí plán jednání FV a KV na
rok 2019 do 30.11.2018.
T. Kučera, místostarosta obce předložil návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere
informace o plnění usnesení z předchozího Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/III - Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z
předchozího Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad.
5. Nový jednací řád .
Předkladatel tohoto bodu byl T.Kučera, místostarosta obce. Nový jednací řád byl zveřejněn na
internetových stránkách obce tak, aby se s ním mohli všichni zastupitelé a občané obce předem
seznámit. Vychází ze stávajícího, pouze bylo provedeno několik drobných úprav zejména v
odstranění různosti v pojmech a sladění se zákonem o obcích. Schválený jednací řád bude
přílohou zápisu z dnešního zasedání ZoS.
Diskuze: K. Mencl upozornil na překlep ve slově „předložit“
T. Kučera, místostarosta obce předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým
usnesením schvaluje předložený Jednací řád Zastupitelstva obce Spojil bez výhrad.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/IV - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předložený
Jednací řád Zastupitelstva obce Spojil bez výhrad.
6. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Předkladatelkou bodu byla R.Ministrová, starostka obce. Předložený návrh vychází z odměn
zastupitelů v minulém volebním období. Z důvodu NEZATÍŽIT rozpočet na rok 2019,
NEnavrhla starostka obce odměny v plné výši maximálních hodnot stanovených zákonem pro
danou funkci zastupitele. Dané odměny budou vypláceny od 1.12.2018 a při souběhu funkcí se
nebudou sčítat.
Starostka obce předložila návrh hlasovat o všech odměnách jedním usnesením.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení č. 7/2018/V – Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje, aby se o
odměnách neuvolněným členům zastupitelstva obce Spojil hlasovalo jedním usnesením.
R. Ministrová, starostka obce předložila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil v souladu
s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.800,- Kč měsíčně, odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.600,Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena
zastupitelstva ve výši 700,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva jako nečlena zastupitelstva ve výši 250,- Kč měsíčně. Odměny budou
poskytovány od 1.12.2018. Zastupitelstvo obce Spojil dále v souladu s § 74 odst. 3 zákona o
obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva
náleží nejvyšší odměna a odměny se nebudou sčítat.
Diskuze: xxx se dotázal, zda je změna oproti minulému volebnímu období, kdy člen výboru,
který nebyl zastupitel, nepobíral žádnou odměnu.
R.Ministrová odpověděla ano, zde je změna.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/VI - Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 15.800,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.600,- Kč měsíčně, odměnu
za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva ve
výši 700,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 500,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako
nečlena zastupitelstva ve výši 250,- Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány od 1.12.2018.
Zastupitelstvo obce Spojil dále v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna a odměny se nebudou sčítat.
7. Změna účelu dotace z POV 2019.
Předkladatelkou bodu byla R. Ministrová, starostka obce.
Na řádném zasedání ZoS č. 5/2018 dne 26.9.2018 byla usnesením zastupitelstva schválena
Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV pro rok 2019 na akci „Pořízení závlahového systému
do sportovního areálu“. Žádost byla podána dne 27.9.2018. Důvodem předložení tohoto bodu
k projednání na zasedání ZoS je zahájení jednání s poskytovatelem dotace o možnosti
změny účelu dotace. Cenová kalkulace závlahového systému vč. jímky 12 m3 a čerpadla je ve
výši 368.000,- Kč. Výše dotace, kterou lze z POV získat je cca 100-120 tis. Vzhledem k tomu,
že částka dotace není procentuální, ale její výpočet vychází z rozlohy obce a počtu obyvatel,
není předpoklad, že by částka požadované dotace mohla dosáhnout 184 tis, jak je uvedeno
v žádosti. Podíl obce na realizaci by byl tedy 240-260 tis Kč.
Sportovní areál obce Spojil se neustále rozvíjí a v Programu rozvoje obce Spojil zahrnuje i
zbudování multifunkčního sportoviště. Do zmíněného Programu rozvoje obce bude třeba
doplnit i další předpokládané investice do rozvoje Sportovního areálu, a to na základě
požadavků občanů na jeho využití a projednání dlouhodobé investiční strategie obce.
Z tohoto hlediska se pořízení závlahového systému, tak jak je navržen, jeví jako předčasné.
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R. Ministrová, starostka obce předložila návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o záměru změny účelu dotace z POV 2019 na vědomí
bez výhrad a pověřuje starostku obce k dalšímu jednání s poskytovatelem dotace v této věci.
Diskuze:
J. Křivka sdělil, že je nutné pořídit závlahový systém do sportovního areálu, na OÚ je uložena
odborná studie zavlažování, která zajistí efektivnější nakládání s vodou a s energiemi,
závlahový systém nebude mít vliv na další rozvojové aktivity v areálu, na staveniště je zajištěn
přístup jinudy.
R.Ministrová vysvětlila, že plán výstavby tohoto systému je předčasný, drahý až marnotratný,
a to z důvodu, že se sportovní areál neustále vyvíjí a není ještě zcela jasná celková koncepce,
jak bude sportovní areál vypadat.
Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/VII - Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o záměru změny účelu
dotace z POV 2019 na vědomí bez výhrad a pověřuje starostku obce k dalšímu jednání
s poskytovatelem dotace v této věci.
8. SOD servis LVS (lokální výstražný systém - čidlo hladiny).
Předkladatelem tohoto bodu T. Kučera, místostarosta obce.
Důvodová zpráva k projednávanému bodu byla zveřejněna na internetových stránkách obce
předem, dosl. citace: „Po nástupu do úřadu jsme začali procházet nedořešené úkoly, jedním z
nich je komunikace s paní Hana Gramlich zastupující firmu KOCMAN envimonitoring s.r.o.,
která na obecní úřad již 24.9. opakovaně 9.10. zaslala návrh servisní smlouvy týkající se
zajištění provádění pravidelných servisních činností a posouzení funkční způsobilosti měřicích
systémů provozovaných v rámci lokální ochrany před povodněmi. Jedná se o soubor činností,
které se skládají ze servisu měřicí techniky, prověření měřeného rozsahu čidel, kontroly
archivace a odesílání dat, alarmových SMS zpráv, prověření limitních stupňů a prvků s
možnosti ovlivnění měření, které by mohly zamezit správné funkci v momentě nástupu
povodňového rizika. Tyto činnosti jsou také specifikovány v metodické příručce MŽP „Lokální
výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“, která je umístěna na Povodňovém
informačním systému (www.povis.cz, MŽP). Po seznámení se se zaslaným návrhem smlouvy
a jejím porovnáním s materiály, které byly předloženy na jednání zastupitelstva dne 31.1.2018
bod č.4 - Projednání a schválení návrhu smlouvy o dílo ve věci realizace JSVV v rámci
protipovodňového opatření obce Spojil, a následnou diskusí, která na zastupitelstvu proběhla,
kde bylo vedením obce konstatováno: Po dobu 60 měsíců plně za náklady na servis a revize
odpovídá dodavatelská firma a o placení se starat nemusíme, vše je součástí ceny díla.
Dotaz nyní zní:
Je pravda, že dané servisní pravidelné prohlídky bude objednávat a platit, po dobu 60 měsíců,
dodavatel díla - firma TBO, tak jak bylo sděleno vedením obce na daném zastupitelstvu?“
T. Kučera, místostarosta obce předložil návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje kontrolní výbor o prověření podmínek
předepsaných servisů LVS a následné předložení postupu, jak ve věci dále pokračovat. Termín
předložení zprávy do 10.12.2018.
Diskuze:
J.Křivka odpověděl na dotaz, že návrh smlouvy nebyl řešen z důvodu jeho nepřítomnosti
v době, když smlouva přišla, dále z důvodu konání voleb. Sdělil, že nebyl připraven v této době
vydat zásadní rozhodnutí a rozhodl se přenechat rozhodnutí novému vedení obce. Dále sdělil,
že je potřeba rozlišit JSVV a systém LVS a že rozhodnutí o této věci je v kompetenci rady.
R. Ministrová sdělila, že se jedná o protipovodňový systém obce Spojil, který je „dítětem“
bývalého starosty.
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J.Křivka reagoval, že jedná se o povinnost danou zákonem, pokud si starostka nastuduje veškeré
dokumenty, které se týkají komise, (nejmenované) a podle povahy těchto usnesení a přenesení
výkonu státní správy tato povinnost spadá do kompetence rady, starosty. Sdělil, že je rád, že
obec je zařazená do JSVV vč. el. povodňového plánu a LVS.
R.Ministrová požádala J. Křivku o vyjádření k prohlášení, které uvedl na zastupitelstvu, když
se smlouva schvalovala, a to, že po dobu 60 měsíců plně za náklady na servis a revize odpovídá
dodavatelská firma a o placení se starat nemusíme, vše je součástí ceny díla.
J.Křivka sdělil, že je nutné oddělit JSVV a LVS.
T.Kučera sdělil, že LVS bylo součástí dodávky JSVV, oba systémy byly součástí jedné
dodávky, tzn. jedné smlouvy o dílo a nelze proto oba systémy oddělovat. Dotazuje se, proč nám
tuto službu někdo nabízí za peníze a automaticky se neobrací na firmu TBO, tak jak se na ZO
diskutovalo, když se tato smlouva schvalovala, proto dává návrh, aby se touto záležitostí
zabýval kontrolní výbor.
J.Křivka odpověděl, že v té době byl T. Kučera předsedou KV a mohl z hlediska zákona v této
věci zasáhnout.
T.Kučera sdělil, že návrh servisní smlouvy obdržel až nyní, a proto se jí tehdy nemohl zabývat.
J.Matěj upozornil na nebezpečí ztráty záruky při zásahu jiné firmy do systému, která není
realizační a doporučuje se obrátit v této věci na právníka.
R.Ministrová, starostka obce předložila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým
usnesením pověřuje kontrolní výbor o prověření podmínek předepsaných servisů LVS a
následné předložení postupu, jak ve věci dále pokračovat. Termín předložení zprávy do
10.12.2018.
Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrželi se 0
J.Křivka sdělil důvod, proč hlasoval proti, že tato záležitost spadá do gesce rady, tudíž by se
neměla na ZO vůbec projednávat.
R.Ministrová reagovala, že radu naše obec nemá, ona jako starostka bude zastupitelstvu
předkládat k posouzení a prověření vše, co uzná za vhodné, a to především z důvodu
informovanosti občanů, aby se k projednávané věci mohli vyjádřit, a zastupitelé hlasováním
dali starostce mandát k tomu, že souhlasí s dalším postupem řešení.
Usnesení č. 7/2018/VIII - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje kontrolní
výbor o prověření podmínek předepsaných servisů LVS a následné předložení postupu,
jak ve věci dále pokračovat. Termín předložení zprávy do 10.12.2018.
9. Dílčí zpráva z předání úřadu + zpráva o činnosti OÚ.
Předkladatelkou tohoto bodu R.Ministrová, přečetla zprávu o předání úřadu a zprávu o činnosti
OÚ. Obě zprávy budou přílohou tohoto zápisu.
Diskuze – J.Křivka sdělil, že vzhledem ve vztahu k likvidaci odpadu by očekával, že se do
diskuze přihlásí p. Ministr, coby odpůrce kamer.
R.Ministrová, starostka obce předložila návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o předání úřadu a zprávu o činnosti OÚ
na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/IX - Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o předání
úřadu a zprávu o činnosti OÚ na vědomí bez výhrad.
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10. Informace o rozpočt. opatřeních v kompetenci starosty obce č.205, 206, 207, 208.
Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce.
Na základě dokumentu "Kompetence starosty obce Spojil k provádění rozpočtových opatření a
stanovení pokladních limitů" schváleným usnesením č.1/2015/XIV dne 21.1.2015, Vás
informuji o následujících RO v kompetenci starosty obce z doby od 20.6 do 31.10.2018.
RO č. 205 ve výši 0 korun na straně příjmů i výdajů,
RO č. 206 ve výši 95 000 korun na straně příjmů i výdajů,
RO č. 207 ve výši 30 000 korun na straně příjmů i výdajů,
RO č. 208 ve výši 100 000 korun na straně příjmů i výdajů.
Zároveň starostka obce požádala minulé vedení obce, za jehož vedení byla daná RO přijata o
jejich komentář.
J.Křivka odpověděl - RO vznikla v průběhu čerpání rozpočtu, účetní obce předložila návrh na
RO, která byla v kompetenci starosty schválena a jsou zveřejněna v souladu se zákonem na
úřední desce.
R. Ministrová, starostka obce předložila návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Spojil bere předložená rozpočtová opatření na vědomí.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/X - Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí předložená rozpočtová
opatření č. 205, 206, 207, 208.
11. Informace o přípravě rozpočtu 2019.
Předkladatelkou tohoto bodu je R. Ministrová, starostka obce. Dne 20.11. 2018 se konalo
první jednání nově zvoleného finančního výboru. Harmonogram tvorby rozpočtu byl stanoven
tak, aby byl návrh rozpočtu obce Spojil pro rok 2019 spolu s dalšími dokumenty vyvěšen na
úřední desce do 3.12.2018. Starostka informovala, že žádosti o čerpání prostředků z rozpočtu
roku 2019 můžete zasílat do 23.11.2018, do 18:00 hod. na adresu info@spojil.com.
R. Ministrová, starostka obce předložila návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Spojil bere informaci o přípravě rozpočtu na vědomí.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018/XI - Zastupitelstvo obce Spojil bere informaci o přípravě rozpočtu na
vědomí.
12. Různé.
J.Křivka informoval o znovuoživení Sousedského spolku a o jeho zaměření dle stanov
především jde o oživení venkovských tradic. Chceme přicházet s podněty a návrhy, jak oživit
a vrátit tradice do naší obce. Žádat o finanční prostředky z rozpočtu obce nebude spolek hned,
nejprve předloží myšlenku, spolek bude spolupracovat i s ostatními spolky v obci. Pokud bude
časem chtít uspořádat nějakou společenskou akci, rád by spolek obdržel od obce podporu.
Pokud bude spolek přínosem pro obec, žádal by i o finanční příspěvek obec. Každý nový člen
bude vítán, bude informován o dalším našem setkání, kde se může stát řádným členem na
základě hlasování členské základny.
R. Ministrová sdělila, že tuto iniciativu velice vítá, stejně jako každou iniciativu našich občanů,
kteří mají zájem dělat něco pro obec. Pokud si sousedský spolek podá žádost do rozpočtu –
bude jim vyhověno ve stejném režimu jako ostatním spolkům.
J.Matěj vznesl dotaz ohledně akce Silvestr.
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R. Ministrová informovala, že letáčky na všechny akce do konce roku vč. Silvestru budou
v nejbližších dnech zveřejněny. Poprosila občany, pokud má někdo zájem o zasílání informací
e-mailem, aby potvrdil svůj souhlas písemně na OÚ.
K,Mencl za redakci Drbny uvedl, že uzávěrka bude 30.11.2018, Drbna bude dvojčíslo a vyjde
kolem 12.12.
R.Ministrová informovala o odstoupení paní xxx z funkce kronikářky, kterou bude vykonávat
pouze do konce roku. Odstoupila i z funkce redaktorky spojilského zpravodaje. Vyzvala
občany, pokud by měl někdo zájem vykonávat funkci redaktorky „Drbny“, může se přihlásit u
p. K.Mencla.
xxx vznesl dotaz související s rozesíláním informací občanům e-mailem, zdali je nezbytně
nutné, aby občan vyjádřil svůj souhlas svým podpisem, nelze to řešit jednodušeji a to např.
zasláním mejlu – souhlasím se zasíláním informací?
R.Ministrová, odpověděla, že OÚ již připravuje systém, který dokáže jednoduchým způsobem
rozeslat kontaktní e-mail, aby lidé mohli jedním tlačítkem potvrdit svůj souhlas.
T. Kučera doplnil, je to plánováno na přelom roku, aby systém byl připraven v souladu s GDPR,
a tento systém by měl být i provázaný se systémem rozhlasových hlášení, která budou občanům
také chodit do mejlových schránek.
xxx vznesl dotaz ohledně podrobnějšího představení akce Silvestr.
R.Ministrová informovala, že Silvestr proběhne ve sportovním areálu od 20.00 hodin, kapacita
míst 50 lidí, vstupné 100,-Kč, studené občerstvení si mohou hosté donést vlastní, na objednávku
budou chlebíčky a 2 teplá jídla. Pití si hradí každý sám. Taneční hudba bude zajištěna, nebo si
můžete přinést pro DJ své vlastní sety- max. 3 skladby. Od 23:30 volný vstup pro všechny
občany obce, zveme Vás na společný přípitek a novoroční ohňostroj, který proběhne po
přípitku. V době zveřejnění tohoto zápisu jsou letáčky již ve vývěskách a zaslané
elektronicky občanům.
xxx upozornil na tradiční akci zpívání koled u kapličky na Štědrý večer v 23.00 hodin a pozval
všechny občany.
K.Mencl vznesl dotaz, zdali bude ohňostroj na nový rok. 250 lidí se ho na toto ptá.
R.Ministrová se dotázala p. Mencla, zdali je těch 250 lidí ze Spojila
K,Mencl odpověděl, ne nejsou to občané Spojila, pouze někteří, většina jsou mí kolegové z
práce.
R.Ministrová sdělila, že ohňostroj bude na nový rok po silvestrovské půlnoci, co se týká oslav
nového roku, ten pojmeme méně oficiálně a chceme udělat něco pro naše děti. Máme
objednanou velkou halu zimního stadionu v Pardubicích, kam zveme všechny rodiče s dětmi,
prarodiče. Akce bude s programem, děti si zabruslí, dospělí se pobaví. Letáčky obdržíte včas.
Večer bude malá komorní akce ve sportovním areálu, kdo bude chtít přijít a popřát si do nového
roku, bude vítán.
J.Křivka podotkl, že ohňostroj je tradiční akce, která Spojil otevřela světu, volají mu až
z Jedlové u Poličky, návštěvnost zde byla okolo 1.000 lidí a nechce aby byla tato tradiční akce
zrušena. Nabízí členy Sousedského spolku, kteří ohňostroj uspořádají a žádá obec o financování
této akce.
J.Matěj sdělil, že takovou to pompézní akci v malé obci, která má 500 obyvatel, nikdy jejich
politické hnutí nepodporovalo, snažíme se konkurovat krajskému městu, akce se dělá pro 90%
cizích lidí a 10 % našich občanů. Plně souhlasí s paní starostkou a velice podporuje její záměr
tuto akci zrušit.
R.Ministrová sdělila, že nejde jen o peníze. Sdělila, že naše obec je rozdělena na dvě poloviny,
na ty, kteří ohňostroj nechtějí a na ty, kteří ho chtějí. Byl zvolen kompromis, kdo z našich
občanů má zájem o ohňostroj, bude mít ohňostroj na Silvestra po půlnoci, kdo ho nechce,
nemusí se ho zúčastnit, všichni mají možnost zúčastnit se obecní novoroční akce, která bude
víc přizpůsobená občanů Spojila a dětem, než politikům a kolegům z práce.
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Starostka obce srdečně pozvala všechny občany Spojila na advent, který bude pojatý
komorněji a tak, jak bychom si představovali, že bychom se v adventním čase k sobě
navzájem měli chovat.
Letáčky na akce budete mít ve svých e-mailech a ve vývěskách v nejbližších dnech.

Závěr.
R. Ministrová poděkovala všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci, všem
občanům za účast a za připomínky, dotazy a náměty pro další činnost.
Popřála všem hezký zbytek večera a pozvala všechny na příštím zasedání zastupitelstva, které
se bude konat 19. prosince. 2018
Zasedání ZO Spojil bylo ukončeno v 20.25 hodin
Ověřovatelé zápisu:

Jan Matěj ………………………….
Diana Houdová ……………………

Radka Ministrová,v.r.
starostka obce
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