
Zápis z řádného jednání zastupitelstva                                          
ze dne 16. března 2000 

Přítomni: Křivka,  Mencl, Melounová, Škoda, Čápová, Stradiot, Zeman, Burianec, Racek             
Neomluven:  xxxx                
Omluven: xxxx                
Ověřovatelé zápisu: Škoda, Mencl                               
Hosté : Kmentová, Palov, Kleinerová, Novák ml., Vlk, Telecká, Kment 

Jednání zahájeno v 18.40 hod. 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva. 

Hlasování: všichni pro 

2)  Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dopisem ze dne 15.2.2000 odeslaným panem 
Janem a Alenou Palovovými, bytem Spojil 66, ve věci předběžného vyjádření obce ke stavbě 
hospůdky na vlastním pozemku. Žadatelé byli na dnešní jednání pozváni písemnou formou. 
Projektantka, pí. Kleinerová seznámila přítomné s návrhem projektu. Starosta otvírá diskusi. Z 
diskuse vyplývá, že určující bude vyjádření v územním a stavebním řízení, v současnosti obec 
nemá zvláštních připomínek. Starosta  nechává hlasovat o tomto předběžném souhlasu obce. 

Hlasování: všichni pro 

3) Starosta předkládá zastupitelstvu zastavovací dokumentaci na pozemkové parcely č. 225/4, 
225/5. Tyto studie jsou schváleny všemi orgány a organizacemi státní správy a dalšími 
účastníky řízení. Za obec Spojil byli k uvedeným dokumentacím podávány připomínky 
prostřednictvím stavební komise a následně obecního úřadu. Tímto byla splněna povinnost 
uložená zastupitelstvem v roce 1999. Ke studii otevřena diskuse. Zastupitelstvo bere 
předloženou zastavovací studii na vědomí a potvrzuje její přijetí hlasováním. 

Hlasování: všichni pro 

4) Starosta předkládá zastupitelstvu návrh smlouvy, jejímž předkladatelem je obec Spojil, kde 
předmětným je převedení pozemků určených pro inženýrské sítě a komunikace na obec Spojil 
darovací smlouvou. Účastníky smlouvy jsou manželé Frančíkovi jako darující na straně jedné a 
obec Spojil, jako obdarovaný na straně druhé. Starosta zastupitelstvo seznamuje s celým 
obsahem návrhu smlouvy a následně otvírá diskusi. 

Hlasování: všichni pro 

5) Starosta předkládá k projednání návrhy smluv účastníků Kateřiny Bláhové a obce Spojil ve 
věci :   

 a) smlouva o pronájmu pozemku p. č. 62/2 KÚ Spojil o výměře 261 m2  - který bude obcí 
Spojil využit jako sportoviště. 

 b) smlouva o smlouvě budoucí směnné pozemkových parcel p.č. 62/2, 62/3 a stavební 
p.č.40 o celkové výměře 1010 m2. 

 Starosta seznamuje zastupitelstvo s úplným zněním smluv a otevírá k nim diskusi.  

Z diskuse vyplynulo zapracovat do smlouvy o smlouvě budoucí směnné ustanovení, ve kterém 
bude zakotven nájemní vztah o pronájmu pozemku p.č. 62/2, který lze vypovědět pouze v 
případě, že nebude naplněna směnná či kupní smlouva. Totéž bude příslušně zapracováno do 
smlouvy o pronájmu pozemku. 

Následně nechává hlasovat o přijetí uvedených smluv s uvedenými dodatky.                                 

Hlasování: všichni pro 

6) Obec Spojil za účelem plnění svých povinností na úseku požární ochrany je povinna zřídit 
Jednotku požární ochrany.  



 a) V obci bude registrováno zájmové sdružení občanů „Sbor dobrovolných hasičů obce 
Spojil“. Z členů tohoto sdružení bude starosta obce jmenovat velitele jednotky SDH obce Spojil. 
Dále bude jmenovat členy zásahové jednotky.  

 Na základě ustanovení §29 odst.1 zákona č. 133/85 Sb. ČNR „O požární ochraně“ ve 
znění pozdějších předpisů starosta obce předkládá návrh na zřízení jmenované jednotky a dává 
o zřízení této jednotky hlasovat.  

Hlasování: všichni pro 

 b) Zastupitelstvu byla předložena zpráva  starosty SDH Spojil o proběhlých ustavujících 
shromážděních a o plánu činnosti pro rok 2000.  

 K předložené zprávě je otevřena diskuse. 

Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí. 

 

7)  Dne 29.2.2000 se konala v obci Choteč valná hromada Sdružení obcí „LOUČNÁ“, kde byl 
schválen plán činnosti na rok 2000, včetně žádostí o dotace na :¨ 

 a) výpočetní techniku s možností napojení na internet 

 b) vypracování strategie a rozvojového plánu mikroregionu  

 c) zřízení technických služeb města a obcí mikroregionu. 

    Dále byly připomínkovány cyklistické stezky okresu Pardubice a další doporučení, které s 
těmito stezkami souvisí. 

     Dne 20.3.2000 se koná porada představitelů mikroregionu „LOUČNÁ“ se zástupci ostatních 
mikroregionů pardubicka, kde bude podáno společné stanovisko k plánovanému prodeji akcií 
VaK, a.s. Pardubice. Mikroregion „LOUČNÁ“ s prodejem zásadně nesouhlasí. 

Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí. 

     

8) Starosta obce předkládá zastupitelstvu ke schválení vyhlášku změn a doplňků ÚP SÚ    
Spojil I.   

Hlasování: všichni pro 

 9) Starosta obce předkládá zastupitelstvu ke schválení vyhlášku změn a doplňků ÚP SÚ    
Spojil II.   

Hlasování: všichni pro 

 

10) Různé:  

a) Připomínka k čistotě tzv. Spojilského odpadu - nutno vznést dotaz na Státní správu 
meliorací, která má tuto lokalitu na starost.  Dále zmapovat další vodoteče v obci, včetně 
majitelů příslušných pozemků. 

b) Causa Kostelecký x Sedlák - seznámení zastupitelstva s dopisem (stížností) pana Sedláka 
ze dne 15.3.2000. Zastupitelstvo seznámeno s průběhem jednání v celé záležitosti a bere 
situaci na vědomí s tím, že se k záležitosti bude muset vyjádřit Státní stavební dohled 
Stavebního úřadu v Sezemicích. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  .................................................       
         

               .................................................  


