
Zápis z řádného jednání zastupitelstva                                          
ze dne 21. září 2000 

 

Přítomni: Křivka,  Mencl,  Melounová,  Škoda,  Zeman,  Burianec,  Čápová                    
Neomluven:  Racek                
Omluven:  Stradiot                        
Ověřovatelé zápisu:   Škoda, Burianec                             
Hosté :  Kment B.,  Palov J., Kmentová V., Chvála K. 

Jednání zahájeno v 19.10 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.  

 Hlasování:  všichni pro 

 

2)  Projednání strategie a rozvoje území určeného pro bytovou výstavbu - 19.9.2000 starosta 
podepsal smlouvu s Pozemkovým fondem ČR podle Změn ÚPSÚ Spojil II. Pouze 1700m2 
určených pro sportovní a rekreační činnost bude převedeno za úplatu, v současnosti probíhá 
odhadní řízení, vyrovnání a převod zmíněného pozemku se předpokládá do konce roku 2000.    

 Vlastní strategie rozvoje citovaného území se odvíjí jednak od zadání zpracování 
zastavovací studie a jednak od spolupráce vlastníků pozemků, které v této části obce leží. Za 
tímto účelem byla vyvolána iniciativa pro možnost dohody, většina vlastníků se však do dnešní 
doby nevyjádřila. Proto obec předpokládá bližší jednání pouze s : 

a) REGIO - Ateliér ing. Zemánkové - zpracování zastavovací studie 

b) p. Schwarzkopfovou, JUDr. Kočičkou, V. Adamcovou a p. Biedermannem - ve vztahu ke zřízení 
obslužných komunikací. 

c) Firma VIS Hradec Králové - jako mandantář investora 

 Bylo již jednáno s příslušnými organizacemi, které se budou podílet na výstavbě 
inženýrských sítí (VaK, elektrárny, VČ plynárenská a dal.), řada z nich nabízí provést 
technologické řešení sítí na vlastní náklady.  

 Starosta předkládá zastupitelstvu návrh, aby obec uzavřela smlouvu s firmou REGIO 
Hradec Králové na vypracování zastavovací studie. Dále zahájit jednání s firmou VIS, spol.s r.o. 
Hradec Králové na zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí a jednat s firmou o 
uzavření mandátní smlouvy pro realizaci díla.  

Hlasování:  všichni pro 

 

3)  Projednání změn rozpočtu. Vzhledem k realizaci zadání zastavovací studie, která bude 
představovat náklad zhruba ve výši 40.000,- Kč, je zastupitelstvu předložen návrh na přesun této 
částky z fondu rezerv do fondu rozvoje a strategie obce Spojil. 

Hlasování:  všichni pro 

 

4)   Informace komisí: 

 a) finanční komise - v současnosti prováděna kontrola hospodaření - nejsou zjištěny 
závady, bližší informace budou komisí podány na příštím jednání zastupitelstva, 

 b) kontrolní komise - 21.9.2000 bude prováděna kontrola Obecního úřadu Spojil a 
činnosti jednotlivých komisí, zápis kontroly bude předložen na příštím jednání zastupitelstva, 



 c) komise občanská - podána informace o společenských akcích a migraci obyvatel obce. 
Současně podána informace o zájezdu do Prahy - 11.11.2000 - návštěva panoptika a hudebního 
představení - muzikál „Sněhová královna“ - představení je vhodné i pro děti. 

 d) komise pro bezpečnost a ŽP - stížnosti občanů a řidičů MHD na parkování aut před 
objektem pana Štěpánka, což brání volnému průjezdu. Komise doporučuje zvýšit dohled nad 
dodržováním dopraví značky „zákaz zastavení“ umístěné na pravé straně vozovky při vjezdu do 
obce. 

   Upozornění na nutnost zpřísnění kontroly likvidace odpadů pálením a vypouštění 
splaškových vod do povrchové kanalizace. 

    Upozornění na nebezpečné poškození státní vozovky za křižovatkou při vjezdu do obce. 

 e) stavební komise - pověřený člen zastupitelstva se na jednání nedostavil. 

 Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí 

 

5)  Místostarosta informoval zastupitelstvo o napojení obce Spojil na systém svozu tříděného 
odpadu přes EKO-KOM Praha.  

V souvislosti s likvidací odpadů byli členové zastupitelstva informováni Obecním úřadem na 
skutečnost, že občané, kteří se nezapojili do systému likvidace odpadů v obci a nesplnili si 
povinnost dokladování likvidace odpadů vlastními prostředky - v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou obce a zákonem „O odpadech“,   budou postoupeni přestupkové komisi ke správnímu 
řízení.  

Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek 

 

6)  Informace z mikroregionu LOUČNÁ podal zastupitelstvu starosta obce.  Připravuje se systém 
komunikačního propojení obcí včetně napojení na Internet, vyšla brožura o jednotlivých členských 
obcích - ve Spojile k dostání v obchodě. Na další valné hromadě mikroregionu bude projednávána 
otázka likvidace odpadů v mikroregionu společně s organizacemi oprávněnými touto likvidací. 

Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek 

 

7)  Různé:  

 a)  Starosta podal informaci o průběhu řízení trestního oznámení pana Sedláka na Obec 
Spojil ve věci poškozování svých osobních práv a svobod. 

 b) Kontrolní komise informovala o prošetření dopisu pana Sedláka, bytem Spojil 9, kterým 
žádá o vyjádření zastupitelstva, proč byla provedena skrývka před jeho objektem. Zastupitelstvo 
rozhodlo, že obsah zmíněného dopisu nepřísluší do jeho kompetence a vrací dopis k vyřízení 
Obecnímu úřadu.  

 c) Zastupitelstvu byla podána informace o plánovaném „Sčítání lidu a domů v roce 2001“ . 
Pověřena touto akcí v obci Spojil je komise pro věci občanské, dále se zapojí místostarosta         a 
komise kontrolní. 

  

 

 

 

 

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

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


