
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          

ze dne 27. března  2002 

 

  Přítomni:  Křivka, Melounová, Mencl,  Čápová,   Zeman,  Škoda,  Burianec,   

                    Stradiot, Racek příchod v 16, 10 hodin. 

  Neomluven:      

  Omluven:                            

  Ověřovatelé zápisu:  Čápová, Škoda               

  Hosté : Kmentová,  Kment, Meloun, Nováková, Kment, Kopecký,  Palov, Telecká, Adamec,     

               Biedermann   

  Jednání zahájeno v 16, 00 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Starosta zahájil jednání zastupitelstva a v souladu s jednacím řádem informuje 
zastupitelstvo, že úkoly, které vycházely z minulého jednání, které se konalo dne 25. února 
2002, se průběžně řeší, tak aby byly naplněny dle vůle zastupitelstva. 

 Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva ke 
schválení, který byl zveřejněn na pozvánce od 13.března 2002 na úřední desce Obecního 
úřadu ve Spojile a žádá o případné doplnění.  

 Předsedající konstatuje, že  o vystoupení požádal v bodě „ různé“ pan Aleš Hladík, 
Ing. Kopecký, pan Meloun, pan Palov a paní Telecká. 

 Dále konstatuje, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a zveřejněno, je přítomna 
nadpoloviční většina členů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zápis z předchozího 
jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyly proti němu podány žádné námitky. 

 Následně dává hlasovat o přijetí programu. 

 Předseda finančního výboru žádá doplnit jednání o bod zpevnění obslužné komunikace 
v majetku obce Spojil od rybníka směrem k zahrádkářské kolonii. 
Hlasování: všichni pro 

 

2) Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2001 (audit proveden Okresním úřadem v 

Pardubicích dne 5. 3. 2002). 

 Starosta společně s předsedou finančního výboru seznámil zastupitelstvo obce s 
úplným zněním zprávy č. 9. o výsledcích přezkoumání hospodaření  za rok 2001 (audit 
provedený Okresním úřadem  Pardubice 5. 3. 2002). 
 K předložené zprávě otevírá starosta rozpravu a následně dává hlasovat o přijetí 
předložené zprávy.  
Hlasování : všichni pro 

 



3)  Informace o záměru  paní Kateřiny Bláhové - majitelky parcely č. 62/3. 

 Obec Spojil byla informována prostřednictvím mandantáře slečny Kateřiny Bláhové o 

záměru v co nejkratší době prodat pozemek č. 62/3 k.ú. Spojil. Slečna Kateřina Bláhová je 

připravena prodat  předmětný pozemek obci a v případě, že obec neuzavře v dohledné době 

kupní smlouvu, nabídne pozemek jinému zájemci. Starosta k předmětné věci otevírá diskusi . 

Pan MUDr. Mencl navrhuje opět vstoupit v jednání s mandantářem paní K. Bláhové a požádat 

jej o posečkání do 30. června 2002, kdy lze předpokládat vývoj finanční situace obce.  

Starosta dává hlasovat o návrhu MUDr. Mencla. 

Hlasování : osm pro, jeden proti 

 

4)  Schválení záměru prodat pozemek č. 144/5 v k.ú. Spojil. 

 Obec Spojil obdržela dne 15. 2. 2002 žádost manželů Menclových, bytem Spojil č.p.46 

ve věci odkoupení pozemku č. 144/5 k.ú. Spojil v majetku obce Spojil a nacházejícího se 

uvnitř  objektu uvedeného rodinného domu.  

 Starosta obce přečetl úplný obsah žádosti a navrhuje vypracovat znalecký posudek, dle 

kterého by byla následně stanovena prodejní cena. Dále by byla uzavřena smlouva mezi obcí a 

žadateli, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.  Starosta doporučuje, aby náklady 

spojené s převodem nemovitosti byly hrazeny žadatelem.  

 Pan Racek navrhuje, aby kupní cenou předmětného pozemku byla cena tržní a v místě 

obvyklá, což je 1 000,- Kč/m2.  

Starosta dává hlasovat o návrhu pana Racka : jeden pro, sedm proti, jeden se zdržel 

Návrh pana Racka nebyl přijat. 

  Starosta dává návrh hlasovat o záměru obce vypracovat znalecký posudek na pozemek 

č. 144/5 a prodat pozemek č. 144/5 v k.ú. Spojil tak, jak bylo zveřejněno na úřední desce 

obecního úřadu od 22. 2. 2002 do 27. 3. 2002 a dle výše uvedeného návrhu starosty. 

Hlasování : sedm pro, dva se zdrželi 

 

5)  Základní a ostatní dopravní obslužnost pro rok 2002. 

 Dne 12. března 2002 proběhlo jednání s Dopravním podnikem města Pardubic, a.s., 

jehož předmětem bylo projednání prokazatelných ztrát pro rok 2001. Závěr z tohoto jednání 

byl následující. Dopravce předložil výčet provozních nákladů a lze konstatovat, že je v 

souladu s uzavřenou smlouvou o dopravní obslužnosti. 



  Pro rok 2002 bylo uzavřeno jednání s následujícím závěrem,. který nyní starosta 

předkládá zastupitelstvu k přijetí. Rozdíl v počtu linek byl vyjasněn a jedná se o to, že do 31. 

12. 2001 nebyl zahrnut spoj X , který zajíždí do obce v každý pracovní den, a to v 5,00 hodin 

z cílovou stanicí  UMA. Tento spoj byl v režii dopravce a vzhledem k tomu, že v 5,07 hodin 

jede pevná linka č. 9, není dopravce již připraven v letošním roce ztráty na posilovém spoji 

hradit.  V tuto chvíli je na zastupitelstvu rozhodnout, zdali ztráty na spojích platit, či jeden z 

uvedených spojů vypustit. V případě, že zastupitelstvo rozhodne zachovat autobusový spoj na 

UMU, bude v jízdním řádu uveden , a to oproti stávajícímu. 

  Starosta obce k uvedenému bodu otevírá rozpravu. 

 Z diskuse vyplynul návrh ponechat spoj X s odjezdem v 5,00 hod. do cílové stanice 

UMA. Autobus  č. 9 s pravidelným odjezdem v 5,07 hod z jízdního řádu vypustit.  

Hlasování : osm pro, jeden se zdržel 

 

6)  Projednání  vzniklé situace ve věci výstavby inženýrských sítí pro RD - I. etapa. 

 Dne 15. března proběhlo na obecním úřadě setkání s několika vlastníky pozemků v 

lokalitě Morčák. Po dlouhé diskusi byl učiněn závěr, který potvrdil danou situaci, a to že 

vlastníci sousedních pozemků podmiňují obecní výstavbu, výstavbou na pozemcích v jejich 

vlastnictví. 

 V pondělí 25. března 2002 se sešel starosta obce s náměstkem primátora města 

Pardubic panem ing. Koláčkem na společném jednání. Jedním z předmětů schůzky bylo řešení 

odtokových poměrů dešťových vod z rozvojových území města Pardubic a obce Spojil. Lze 

konstatovat , že Povodí Labe získalo na  protipovodňovou ochranu Pardubic finanční 

prostředky z Evropské unie. Poměrná část těchto prostředků bude použita pro řešení shybky 

pod Chrudimkou. 

  Další informací, která při tomto jednání zazněla byla doba realizace, která je odvislá  

od  limitu  čerpání  dotačních  prostředků.  Jmenované  dotační  prostředky  musejí být 

vyčerpány do roku 2006, v čemž lze spatřovat horizont realizace.  

 Nyní je pouze na zastupitelstvu, aby rozhodlo o způsobu dalšího vývoje týkajícího se 

výstavby inženýrských sítí pro RD - etapa. 

 Starosta otevírá k danému tématu diskusi. 

 MUDr.  Mencl navrhuje vypsat nabídkové řízení na výběr strategického partnera pro 

prodej obecních pozemků určených pro I. etapu výstavby v lokalitě Morčák, jako celek. Dále 



doporučuje vést jednání ve smyslu schválených dokumentací , závazků a zastavovací studie a 

to tak, aby v budoucnu bylo bezproblémově možné v rozvojových aktivitách pokračovat.  

 Starosta dává o předloženém návrhu hlasovat. 

Hlasování : sedm pro, dva proti 

Pan Racek doplnil projednávaný bod názorem, že kdyby nebylo na postu starosty obce Jana 

Křivky, celá záležitost by byla vyřešena a možná bychom v současné době již měli inženýrské 

sítě i kanalizaci. Dále to komentuje tím, že starosta hovoří polopravdy, lži.  

 

7)  Informace obecního úřadu o činnosti za uplynulé období.  

 - 21. března 2002 proběhlo kolaudační řízení na výstavbu vodovodního řádu na 

pozemcích 225/19, 225/24, k.ú. Spojil. 

 - Obecní úřad požádal o zahájení kolaudačního řízení na objekt splaškové kanalizace 

rovněž na výše uvedené stavbě. 

 - Obecní úřad vede běžnou agendu související s provozem obce a obecního úřadu. 

8)  Pan  Škoda navrhuje zastupitelstvu obce přijmout usnesení,, aby obslužná komunikace 

od rybníka k zahrádkářské kolonii byla zpevněna silniční drtí, tak aby byla schůdnou a 

sjízdnou. Termín realizace navrhuji do 31. 5. 2002. 

Starosta dává hlasovat o předloženém návrhu. 

Hlasování : všichni pro   

 
9) Různé 

a) Starosta - Vážení členové zastupitelstva, dovoluji si Vás touto cestou informovat, že 
jsem učinil žádost na Ministerstvo financí ČR prostřednictvím finančního úřadu v Pardubicích 
o prominutí odvodu finančních prostředků ze státního rozpočtu, které nebyly uznány při 
čerpání  na investiční akci  „kanalizace“ a o prominutí příslušenství daně. 
 Dále si Vás dovoluji informovat o hospodaření svazku obcí Loučná a o poslední Valné 
hromadě konané 12. března 2002 v Dašicích. 
 Dovoluji si Vás informovat, že byla uzavřena dohoda s městem Pardubice o  napojení 
a zpevnění polní cesty směrem na Dubinu. Předmětem této dohody je vybudování průchodu 
směrem do sídliště a na straně obce je provést zpevnění předmětné cesty tak, aby byla 
schůdnou a sjízdnou pro cyklisty a pěší. 
  
b)  Pan Hladík žádá vysvětlení jak bylo naloženo s jeho informací týkající se zamyšlené 
výstavby firmou IVEXI ze dne 15. 3. 2002. Připravuje se provizorium, které spočívá ve 
vybudování zatravňovacích bloků místo vozovky. 
 Odpověď starosty : K předložené žádosti mohu pouze konstatovat, že zastupitelstvo 
obce schválilo zastavovací studii jako nedílnou součást územního plánu a do současné doby 
není známa obecnímu úřadu žádná informace, která by řešila technický stav věci. Pokud mám 
informace ze stavebního úřadu nebylo zahájeno žádné ze správních řízení.  



 Starosta obce není ochoten dále na tuto záležitost odpovídat, protože nezná nic jiného 
než co je známo celému zastupitelstvu. 
 
c)  Žádost o vysvětletlení pana Kopeckého bude nedílnou součástí zápisu z jednání. 
 Starosta obce vydává pokyn kontrolnímu výboru prošetřit do příštího jednání 
zastupitelstva uvedenou žádost a předložit zastupitelstvu usnesení kontrolního výboru. 
 
d) Pan Meloun předložil příspěvek, který je rovněž součástí zápisu. 
 
e) Pan  Palov- bylo hodně připomínek vzneseno proti zastupitelům, kteří rozhodují, jak 
rozhodují. Konkrétní věc o výstavbě rodinných domečků. Sám starosta řekl, že jsme jeli 
doleva a teď jedeme doprava a zastupitelstvo to schválilo během pěti minut bez jakéhokoli 
přemýšlení na doporučení pana starosty. 
Starosta obce odmítá na reakci pana Palova reagovat a nemá k jeho vystoupení komentáře.  
 Pan Palov informuje zastupitelstvo, že na poslením jednání bylo schváleno, že má 
hospodu pan Kouřílek. Ptá, zdali toto je pravda. 
 Starosta odpovídá. Dne 1. 3. 2002 byla uzavřena nájemní smlouva s panem Karlem 
Kouřílkem, a to v souladu s usnesením zastupitelstva. 
 Je pravda, že ty jako starosta se tam angažuješ pracovně a finančně. 
Odpověď starosty : pracovně se podílím, koneckonců tuto možnost měl každý, kdo by 
reagoval na nabídku, která byla v obci zveřejněna. K tomuto chci dodat, že v době, kdy byl 
nájemcem obecní hospůdky pan Palov nebyla situace jinačí a pracovně jsem se mu snažil 
pomoci taky, např. vepřovými hody.  
 Vzhledem ke skutečnosti, že diskuse nemá morální úroveň odebírám předkladateli 
slovo. 
 Paní Telecká vznáší dotaz zdali se podílí na provozu autobusové linky X společnost 
UMA Aliachem. 
 Starosta odpovídá : tento dotaz jsem vznesl na zástupce dopravního podniku při 
jednání a odpověděli nám, že uvedená společnost se již rok na provozu této linky nepodílí. 
Paní Telecká dále konstatuje, že si není vědoma, že by rozpočet byl projednán ve finančním 
výboru. 
 Předseda finančního výboru : Konstatuje, že záležitost byla projednána a považuje ji za 
vyřízenou při předposledním jednání finančního výboru. 
 Paní Telecká je přesvědčena, že úroveň jednání zastupitelů by měla být na vyšší úrovni 
a aby nedocházelo reakcemi členů zastupitelstva k zesměšňování občanů při jejich vystoupení 
v diskusi. 
 Reakce starosty : Vážení zastupitelé a občané, mám pocit, že občan, který je zvolen v 
komunálních volbách s přesvědčením pro společnost vytvářet rozvoj a kvalitní podmínky pro 
bydlení se dostává do situace, kdy se stává psem, kterého kdykoli a kdokoli může nakopnou či 
praštit. Na opačnou stranu se nemůže ani divně podívat. 
 
  
10) Schválení usnesení a závěr 

 
Hlasování :  osm pro,  

Pan Racek v 18, 00 hod. opustil místnost 
 
 
ověřovatelé zápisu :  .................................................. 


