Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce
ze dne 19. června 2002
Přítomni: Křivka, Melounová, Mencl, Čápová, Racek, Zeman, Škoda - příchod 17,19,
Stradiot - příchod v 17, 37
Neomluven: Burianec
Omluven:
Ověřovatelé zápisu: Melounová, Škoda
Hosté : Kmentová, Nováková, Adamec, Hladík
Jednání zahájeno v 17, 05 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 27. března
2002, byly splněny, nebo 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 6. června 2002 na úřední desce Obecního úřadu
ve Spojile a žádá o případné doplnění.
Předsedající konstatuje, že do jednání se přihlásil v bodě různé pan Aleš Hladík.
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.
Starosta požaduje doplnit program jednání o bod týkající se pozemkové parcely č. 62/3
v majetku Kateřiny Bláhové.
Následně dává hlasovat o přijetí programu.
Hlasování: všichni pro

2) Zpráva z kontroly čerpání neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu
(kontrola provedena orgánem kontrolního referátu Finančního úřadu Pardubice.
Seznámení s protokolem z kontroly provedené Okresní zprávou sociálního zabezpečení
Pardubice o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v
důchodovém pojištění.
Zpravodaj starosta.
Starosta obce požádal místostarostu obce MUDr. Mencla, aby seznámil zastupitelstvo
se závěry kontroly provedené Finančním úřadem v Pardubicích, týkající se dotace ze státního
rozpočtu pro rok 2000 a 2001. Jedná se o takzvané neinvestiční poskytnuté dotace.

Starosta seznámil zastupitelstvo se závěry kontroly Okresní zprávy sociálního
zabezpečení.
Po úplném přečtení závěrů kontrol, otevřel starosta k předmětu bodu jednání rozpravu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil přistupujeme k
projednání dalšího bodu.
3) Seznámení zastupitelstva obce s usnesením kontrolního výboru ve věci žádosti o
vysvětlení podané při minulém jednání panem Kopeckým. Zpravodaj předsedkyně
kontrolního výboru.
Při řádném jednání zastupitelstva obce Spojil byla pod bodem 9, pís. c, vedena žádost
o vysvětlení, kterou podal pan Kopecký a stala se nedílnou součástí zápisu uvedeného jednání
zastupitelstva. Starosta vydal ihned pokyn kontrolnímu výboru prošetřit uvedenou žádost do
příštího jednání zastupitelstva, a předložit zastupitelstvu usnesení kontrolního výboru jakožto
závěr přešetření žádosti.
Starosta předává slovo zpravodaji předsedkyni kontrolního výboru, aby seznámila
přítomné s úplným obsahem usnesení. Opis tohoto usnesení bude doručen žadateli a tímto
bude tvořit odpověď na jeho žádost.
K předloženému usnesení starosta otvírá rozpravu.

4) Seznámení se a následné projednání závěrů komise pro výběrové řízení včetně jeho
doporučení. Stanovení a přijetí postupu pro ukončení vodoprávního řízení na I. etapu
výstavby RD v lokalitě Morčák. Předkladatel místostarosta ( současně člen komise ).
Starosta obce žádá předkladatele dalšího bodu, místostarostu obce, aby se ujal slova a
předložil zastupitelstvu závěr komise pro výběrové řízení, včetně doporučení s tím
souvisejících.
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce se závěry komise pro výběrové řízení,
které tvoří nedílnou součást zápisu.
Starosta seznámil zastupitelstvo s jednáním , které se konalo dne 14. 6. 2002 na
Okresním úřadě, odboru životního prostředí. Předmětem jednání bylo seznámení přítomných s
výsledky analytických průzkumů odtokových poměrů dešťových vod v zájmových lokalitách
Pardubicka v návaznosti na shybku pod Chrudimkou.
Starosta k uvedenému bodu otevřel rozpravu, ze které vyvstalo následující řešení dané
situace.

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. III/2002, odst. V ze dne 27. března 2002 a
schvaluje obnovit práce na vodoprávním řízení se společností VIS Hradec Králové, jehož
cílem bude dokončení správního řízení završené rozhodnutím s nabytím právní moci. Ostatní
systémové kroky zůstanou nedotčeny . Mandantář VIS Hradec Králové společně s obcí Spojil
připraví a následně vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavby inženýrských sítí na obecních
pozemcích v lokalitě Morčák.
Hlasování : sedm pro, jeden proti

5) Informace o výsledku uplatněných žádostí o finanční dotace z programu obnovy
venkova pro rok 2002. Zpravodaj starosta.
Starosta obce informuje zastupitelstvo o výsledcích žádostí na dotace z programu
obnovy venkova pro rok 2002. Obec Spojil uplatnila žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj,
kde žádala o dotace na investiční akce výstavba komunikací a inženýrských sítí pro výstavbu
RD na p.p. 225/19 a 225/24 , dále pak na výstavbu víceúčelového obecního domku. K
uvedenému konstatuji, že obec byla úspěšnou pouze v jednom případě, a to na výstavbu
obecního domku, a to ve výši 200.000,- Kč. Abychom tuto dotaci mohli čerpat, bylo by nutné
použití vlastních finančních zdrojů. Musím s lítostí konstatovat, že za stávajících podmínek
nemůžeme stavbu zahájit, což v konečném důsledku má vliv na odložení dotace.
K tomuto bodu starosta otvírá diskusi.
6) Informace obecního úřadu o činnosti za uplynulé období.
Dne 14. června proběhla kolaudace vodního díla splaškové kanalizace a dešťové
kanalizace na p.p. 225/19 a 225/24 v k.ú. Spojil. Současně obecní úřad zahájil práce a činnosti
související s dokončením stavby inženýrských sítí a komunikací v termínu říjen 2002.
Bylo provedeno zpevnění komunikace pro pěší a cyklisty, čímž došlo k významné
změně v napojení na Dubinu. Lze předpokládat, že v průběhu jednoho měsíce bude moci již
dojít k definitivnímu ukončení prací na této cestě, a to tím že provedeme odstranění drtě a
kamení, které jsou na povrchu stezky.
Rovněž bylo provedeno zpevnění obslužné komunikace u rybníka.
Z důvodů voleb do parlamentu České republiky bylo provedeno vymalování a úklid
provozních místností obecního úřadu.
Obecní úřad vede běžnou agendu související s provozem obce a obecního úřadu.
Starosta touto cestou děkuje všem občanům, kteří pracují ve snaze přispět vzhledu a
malebnosti naší obce v těchto jarních a nastávajících letních měsících.

7)
Vzhledem k tomu, že se obci nepodařilo vyřešit k dnešnímu datu problém odkoupení
pozemku 62/3 v k.ú. Spojil od Kateřiny Bláhové a to z důvodů finančních možností naskytla
se možnost, která se stala obci Spojil nabídkou.
Fyzická osoba, která má trvalý záměr si v
obci Spojil postavit rodinný domek, navrhuje obci následující řešení. Tato osoba by
odkoupila od slečny Kateřiny Bláhové zmíněnou parcelu a souběžně s tím by uzavřela s obcí
Spojil smlouvu o smlouvě budoucí směnné O koupi
a prodeji a prodeji a koupi, jejíž
smysluplností by byla výměna stavební parcely v lokalitě Morčák za parcelu 62/3 k.ú. Spojil.
Starosta k této věci otvírá rozpravu.
Starosta dává hlasovat o záměru, který je citován v bodě 7.
Hlasování : všichni pro

8) Různé
Obecní úřad obdržel dopis od Finančního ředitelství v Hradci Králové ve věci
rozhodnutí, kterým nařizuje přezkoumání rozhodnutí Finančního úřadu v Pardubicích týkající
se financování investiční akce Kanalizace obce Spojil. Vzhledem ke skutečnosti, že
financování kanalizace probíhalo od roku 1996 do roku 1999 nemohu v současné době
zaujmou k této věci objektivní stanovisko. Mohu pouze konstatovat, že se celou záležitostí
začala zabývat společnost VIS Hradec Králové, která zajišťovala pro obec Spojil mandátní
služby.
Pan Hladík vznesl dotaz, proč nebyla dosud uzavřena mandátní smlouva se společností
VIS Hradec Králové. Starosta mu na dotaz ihned odpověděl a pan Hladík shledal odpověď
uspokojivou.
Starosta přečetl žádost Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil o finanční příspěvek za
účelem oslav 80. výročí založení sboru. Zastupitelstvo po projednání schválilo pro SDH
příspěvek 7. 000,- Kč.
Hlasování : všichni pro
9) Schválení usnesení a závěr
Hlasování : všichni pro
Vážení členové zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu a vážení občané, chci vám
touto cestou popřát krásné prožití léta, dovolených a dětem krásné prázdniny.
Přeji všem, kteří odcestují za hranice všedních dnů, šťastný návrat do svých domovů
a do samotné obce Spojil.
Těmito slovy starosta v 18,30 hodin ukončil jednání zastupitelstva.

ověřovatelé zápisu : ..................................................
.................................................

