
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          
ze dne 16. října  2002 

 

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

Neomluven:   

Omluven:  Burianec , Stradiot          

Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Mencl,  Škoda 

Hosté :   Kmentová,  Šotola, Kment, Nováková, Hladíková, Hladík, Adamec, Telecká 

Jednání zahájeno v 17, 03 hod. 

 

1.   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Starosta zahájil jednání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem. 

 Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva ke 
schválení, který byl zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a žádá o 
případné doplnění.  

 Starosta navrhuje doplnit jednání o projednání projektové dokumentace na RD p.p. 
226/13 k.ú. Spojil. Žádost předkládá zmocněnec Zorka Drajerová a tímto žádá o možnost k 
problematice vystoupit. Starosta doporučuje tento bod jednání zařadit jako první.  

 Předseda kontrolního výboru žádá, aby usnesení kontrolního výboru z důvodu svého 
obsahu bylo posunuto jako druhé v pořadu jednání. 

 Předsedající konstatuje, že do jednání se z hostů  se přihlásil pan Hladík s příspěvkem 
do bodu „Různé“. 

 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. 
Hlasování:  Všichni přítomní pro 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo žádost pana Šotoly s doporučením odložit celou záležitost na 

jednání zastupitelstva nového volebního období. 

 

3. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole činnosti obecního úřadu za poslední 
období - zpravodaj předseda kontrolního výboru. 
 
 Starosta obce žádá předsedkyni kontrolního výboru jako zpravodaje dalšího bodu, aby 
se ujala slova a seznámila zastupitelstvo obce se zprávou kontrolního výboru o provedené 
kontrole činnosti obecního úřadu za uplynulé období. 



  Předsedkyně kontrolního výboru  přednesla úplný obsah usnesení ze dne 8.10.2002 o 

provedené kontrole činnosti práce Obecního úřadu Spojil za období od 1.1.2002 až do 

8.10.2002. 

 

 4. Seznámení se závěry komise pro výběrové řízení včetně přijetí usnesení - zpravodaj a 

navrhovatel starosta, doplňující předseda stavebně a územně plánovací komise pan 

Racek.  

    Vážení zastupitelé, v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. IV/2002 ze dne 19. 

června 2002 jsem ustanovil komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Inženýrské sítě 

pro RD I. etapa v lokalitě Morčák“. Na základě výše uvedeného jsem vydal rozhodnutí, jehož 

předmětem bylo jmenování členů komise pro výběrové řízení, a to v následujícím složení - 

Ing. Březina, Ing. Dolanský - VIS s.r.o. Hradec Králové, Zdeněk Racek - stavební a územně 

plánovací komise, Kment Bohuslav ml. - komise pro občanské záležitosti, Ing. Vrabec Ivan - 

odborník v oboru stavitelství a zároveň občan obce Spojil. Zapisovatelem komise bez práva 

hlasovacího byla za Obecní úřad Spojil jmenována Dana Štěpánková.  

 Výběrové řízení bylo po obsahové i materiálové stránce včetně zveřejnění a právní 

odpovědnosti vypsáno našim mandantářem společnosti VIS s.r.o. Hradec Králové. Dovoluji si 

Vás taktéž informovat, že jsem již přistoupil k uzavření smluv, které odpovídají předmětům 

prací poskytovaných mandantářem.  

 Do výběrového řízení se přihlásily celkem 4 firmy, z nichž jedna nevyhověla kontrole 

úplnosti a tudíž byla pro další kolo vyřazena. Z předložených zápisů a protokolů vyplývá, že 

vítěznou firmou se stala společnosti BAK a.s. Trutnov.  

 Vážení členové zastupitelstva, výsledky komise pro výběrové řízení včetně veškerých 

materiálů Vám jsou nyní k dispozici a v tuto chvíli je nutné závěry komise pro výběrové řízení 

potvrdit usnesením zastupitelstva a schválit vítěze výběrového řízení společnost BAK a.s. 

Trutnov jako našeho smluvního partnera a zároveň dodavatele stavby „Inženýrských sítí pro 

výstavbu RD I. etapa“ v lokalitě Morčák. 

 Starosta otevírá k tomuto bodu jednání diskusi a zároveň žádá, aby s  doplňujícím 

příspěvkem vystoupil člen komise pro výběrové řízení a současně předseda stavební a územně 

plánovací komise, člen zastupitelstva obce pan Racek. Předkladatelé doporučují zastupitelstvu 

obce Spojil přijmout  usnesení o Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 

zhotovitele stavby „Spojil - rodinné domy I. etapa - technická vybavenost“, kterou se stala 

společnost BAK a.s. Trutnov.  



Hlasování :  všichni pro 

 
5.  Informace o průběhu realizace investiční akce „Výstavba technické vybavenosti malá 
výstavba Na okrajích“. 
 
 V dnešních dnech byla podepsána poslední smlouva o příspěvku uzavřená mezi obcí a 
fyzickými osobami. Uzavření této smlouvy a následné složení finančního příspěvku nás 
opravňuje dokončit výstavbu místní komunikace a s tím věcí souvisejících na malé výstavbě 
 „ Na okrajích“.  
 Jako problém vzniklý při této investiční akci lze chápat přístup jednoho ze smluvních 
partnerů , a to manželů Čermákových. Tito se k projektu realizace přihlásili v těsné blízkosti 
jeho začátku a vstoupili s požadavkem rozšířit záměr o dobudování inženýrských sítí a 
komunikací i k jejich pozemkové parcele a potažmo novostavbě. První smlouva, která byla 
podepsána s vlastníky pozemků byla o příspěvku na inženýrské sítě. Druhou smlouvou vznikl 
smluvní vztah mezi obcí a druhým  účastníkem smlouvy o příspěvku na realizaci I. etapy 
komunikací. K uzavření této smlouvy  manželé Čermákovi již nebyli připraveni zúčastnit a 
celou záležitost  obhajovali nedostatkem finančních prostředků. Aby mohlo dojít k zahájení 
stavby byla projevena vůle ostatních fyzických osob, vlastníků pozemků, kdy podíl manželů 
Čermákových na stavbě rozdělili mezi sebe a tím přispěli ke zdárnému zahájení stavby. 
Manželé Čermákovi ocenili přístup svých sousedů a ujistili je, že v době výstavby druhé 
etapy, tzn. vlastní dokončení stavby ke svému druhému podílu přičtou finanční částku, která 
jim byla při realizaci první etapy zapůjčena. Soušasná situace není opět jednoduchou a 
zdaleka ne příznivou. Manželé Čermákovi oznámili při posledním jednání a následném 
podpisu smlouvy, že nejsou připraveni smlouvu uzavřít, dále že nejsou spokojeni s kvalitou I. 
etapy komunikací a že jejich finanční možnosti je neopravňují smlouvu uzavřít. Tato situace 
zcela jednoznačně ovlivní i vlastní vývoj dokončení stavby komunikací v lokalitě Okraje. 
Celá stavba bude   provedena s ohledem na finanční příspěvky fyzických osob a ve svém 
konečném provedení nebude vybudována komunikace manželům Čermákovým, čímž bude i 
ovlivněn vlastní projekt a bude nutno provést i změnu stavby před jejím dokončením. 
Vzhledem k tomu, že úsek komunikace směrem k Čermákovým nebude dokončen do konečné 
podoby jak ukládá projekt, a s tím předpisy související, nebude pozemková parcela na listu 
vlastnictví obec Spojil splňovat požadavky provozu vozidel na pozemních komunikacích a 
tudíž ji nebude možno jako místní komunikaci provozovat. V souladu s tím bude vybudováno 
i dopravně technické zabezpečení.  
 Starosta k této věci otvírá diskusi a následně dává hlasovat o předloženém způsobu 
realizace.  
Hlasování :  6 pro,   1 se zdržel 
 
6. Úprava rozpočtu pro rok 2002 - předkladatel předseda finančního výboru a účetní 
obecního úřadu. 
 Předsedající předává slovo předsedovi finančního výboru, který předloží návrh a 
žádost o přijetí úpravy rozpočtu pro rok 2002. 
1. Příjmy 
  - přijaté příspěvky na investice z inženýrských sítí přesunout na silnice ve výši 800 000,- Kč 
2. Výdaje 
- výdaje na veřejné osvětlení snížit v položce energie o 10 000,- Kč , stavby  o 50 000,-Kč, 
odměny členů zastupitelstva obce o 40 000,-  Kč 
- navýšit silnice o 50 000,- Kč, kultura o 50 000,- Kč 



 
Hlasování : všichni pro 
 
 
 
7. Zhodnocení volebního období 1998 - 2002 - starosta, místostarosta, předsedové komisí 
a výborů, členové zastupitelstva. 
 
 Dámy a pánové, vážení členové zastupitelstva obce Spojil, blížíme se k posledním 
bodům dnešního jednání zastupitelstva a tím i k bilancování našeho společného volebního 
období. 
  Mé hodnocení je popsáno v našem zpravodaji Spojilské drbně a tudíž si myslím, že je 
zde zbytečné je opakovat, když každý z Vás měl možnost si jej přečíst. 
  Já v tuto chvíli cítím povinnost poděkovat Vám všem za práci, kterou jste vykonali ve 
prospěch rozvoje obce Spojil. Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat. 
  Současně děkuji našim zaměstnancům obecního úřadu, paní Kmentové, Štěpánkové, 
Vrátilovi, Kozákovi, Adámkovi a Březinovi. 
  Dále patří můj dík i dalším občanům, kteří svými možnostmi, schopnostmi a 
přístupem podpořili naši obec, např. pan Stavělík František,  pan Kment Bohuslav st., paní 
Chválová Helena, paní Hanusová Alena, pan Stradiot Jaroslav, pan Englich  František, pan 
Záleský Miloš a další.  Nelze opomenout ani společnosti, které provozují svojí činnost v 
naší obci a v případě potřeby nám svými dispozicemi rovněž vyšly vstříc např. technickým 
zařízením, nářadím apod.  
 Neodmyslitelným  v našem společenském a kulturním životě se stalo sponzorství řady 
firem, které nám zafinancovaly kulturní akce, a to do takové úrovně, že jsme na mnoho 
společenských akcí nebyli nuceni použít peníze z rozpočtu obce. I za tento přístup a postoj 
patří upřímně poděkovat.  
 Toť ze strany starosty obce.   
 Této rozpravy se dále zúčastnili MUDr. Mencl, Škoda, Čápová a Melounová. 
 
 
 
8. Různé 
 
1) Vážení zastupitelé, minulý týden byla završena roční práce naší paní kronikářky a 
dalších spolupracovníků . Do naších rukou se dostává publikace s názvem SPOJIL, historie a 
současnost „ Malá kronika obce“. V současné době disponujeme s 500 výtisky. Doporučuji 
přijmout usnesení, ve kterém bude konstatováno, jak s tímto materiálem naložit. Doporučuji 
do každé domácnosti věnovat zdarma jeden výtisk, 100 ks ponechat pro prezentaci obce, a 
zbylé použít pro prodej prostřednictvím např. knihkupectví a obchodů.  
Hlasování:  všichni pro 
 
2) Pan Hladík vznáší dotaz, jak je možné, že zaměstnanci Obecního úřadu Spojil 
vyklízejí na soukromém pozemku stavební suť, kterou následně sypou na polní cestu vedoucí 
do Staro- černska. Konstatuje, že nejde o stavební materiál, ale o odpad. Vše může doložit 
videonahrávkou.  
 Odpověď : Starosta obce informuje tazatele, že byla uzavřena smlouva o odběru stavební suti, 
a to za účelem zpevnění účelové cesty směrem na Staročernsko. V dalším vysvětlil 



návaznosti, které se týkají zařazení této cesty do cykloturistických tras Pardubického kraje. 
Pan MUDr. Mencl podal vysvětlení na odborné úrovni včetně právního zhodnocení. 
 
 
9. Schválení usnesení a závěr 
 
Hlasování: všichni pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ověřovatelé zápisu :      .................................................. 
                                
                                    
 
 
                                       ................................................. 
 
 
 


