
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          

Spojil ze dne 22. ledna  2003 

 

Přítomni:  Křivka, Mencl, Melounová,  Čápová,  Kment, Telecká,  Kareš, Šlingr  

Neomluven:  

Omluven:  Hladík           

Ověřovatelé zápisu:  Telecká, Kment 

Hosté : Čermák, Kmentová, Adamec, Štěpánek, Nováková 

Jednání zahájeno v 17, 03 hod. 

 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu se stávajícím jednacím 
řádem. 

 Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce ke 
schválení, který byl zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a 
požádal o případné doplnění. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva obce 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.  

 Předsedající konstatuje, že do diskuse se přihlásili pan Luděk Čermák k bodu 4 a 5b). 
Dále Jan Adamec starší k bodu rozpočet obce a k bodu různé.  

 V dalším požádala o vystoupení účetní obecního úřadu paní Vlasta Kmentová. 

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
  

Hlasování: všichni pro 

  

 

2) Hospodaření roku 2002. 

 Starosta obce požádal předkladatele a zpravodaje o vystoupení k předloženému bodu 
jednání. Jako první vystoupila předsedkyně finančního výboru a seznámila zastupitelstvo obce 
s usnesením finančního výboru obce Spojil o hospodaření za rok 2002.  
 Poté jako druhá vystoupila předsedkyně inventarizační komise a seznámila 
zastupitelstvo obce s protokolem o inventarizaci za rok 2002.  
 Oba  materiály budou nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva. 
  Starosta otevřel k předmětnému bodu diskusi.   
 Starosta následně dal hlasovat o přijetí hospodaření roku 2002. 
 

Hlasování : všichni pro  

 
 



 

3) Rozpočet pro rok 2003. 

 Starosta obce zahájil jednání o rozpočtu obce Spojil pro rok 2003. Požádal 
předkladatele návrhu rozpočtu pro rok 2003 paní předsedkyni finančního výboru o slovo. 
 Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s usnesením finančního 
výboru ve věci návrhu rozpočtu. Toto usnesení se opět stane nedílnou součástí zápisu.  

 Do diskuse se přihlásil pan Kareš. Předložil návrh na přepracování rozpočtu dle  zák. 
č. 250/2000 Sb.  Starosta dal hlasovat o přijetí návrhu pana Kareše. 
 

Hlasování : 6 proti, 1 pro, 1 se zdržel 

 

 
 O slovo se přihlásil pan Jan Adamec s následujícími připomínkami. Obec vykazuje 
přebytek v hospodaření za rok 2002 a přitom má splatit faktury přesahující 500. 000,- Kč. 
  
 Předsedkyně finančního výboru navrhla pro příští jednání zastupitelstva vypracovat k 
předloženému návrhu  rozpočtu metodiku, ve které budou specifikovány  položky 
jednotlivých výdajových kapitol. Zajistí finanční výbor společně s účetní obecního úřadu. 
  Starosta dal o tomto návrhu hlasovat. 
 
Hlasování : všichni pro 

 
 
 Starosta obce dal hlasovat o rozpočtu pro rok 2003. 
 

Hlasování: 7 pro , 1 se zdržel 

 

 

4) Usnesení  kontrolního a finančního výboru. 

  

 Starosta obce požádal, aby k bodu 4 programu jednání zastupitelstva vystoupila paní 
předsedkyně kontrolního výboru s usnesením ve věci odvolání proti usnesení kontrolního 
výboru ze dne 3. prosince 2002. Předsedkyně kontrolního výboru přečetla úplné znění 
usnesení, které se stane nedílnou součástí zápisu.  
 
 Poté k tomuto bodu předložila zastupitelstvu obce usnesení paní předsedkyně 
finančního výboru, které s taktéž stane nedílnou součástí zápisu.  
  
 Starosta otevřel k tomuto tématu diskusi a dal slovo panu Čermákovi. Pan Čermák 
informoval zastupitelstvo, že po návštěvě na stavebním úřadě v Sezemicích získal informace, 
které se týkaly dokončení stavby komunikace. Stavební úřad netrvá na živičném povrchu.  
 
 Starosta obce informoval , že vstoupí v jednání se stavebním úřadem, protože takovýto 
krok by byl v rozporu s projektovou dokumentací. Pan Čermák přečetl své stanovisko k celé 
této záležitosti a stanovisko obce Spojil k umístění stavby RD manželů Čermákových,  které 
bude součástí zápisu. Starosta obce navrhuje odložit jednání této záležitosti na bod 5b) 
programu jednání zastupitelstva. 
  

 



 

 

 

 

 

5) Zprávy o plnění úkolů stanovených na minulých jednáních zastupitelstva obce. 
 
 Bod 5a) z důvodu nepřítomnosti pana Hladíka byl přesunut na následující jednání 
zastupitelstva. 
 
 Bod 5b) - pan Kareš přečetl svůj návrh na usnesení ve věci záležitosti dohody s 
manželi Čermákovými na dokončení stavby komunikace na p.p. č. 225/19 a 225/24. Návrh 
bude součástí zápisu.  
  
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usnesení č. 1/2003 kontrolního výboru a usnesení 
č. II ze dne 14. 1. 2003 finančního výboru. O záležitosti dostavby komunikace a problematice 
manželů Čermákových rozhodne usnesením, a to ve své kompetenci. 
 

 Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi 

 
 Jako o prvním návrhu se hlasovalo o návrhu na usnesení předložený členům 
zastupitelstva  panem Karešem. Tento materiál bude nedílnou součástí zápisu.  
 
Hlasování : 6 proti, 2 se zdrželi 

 
  
Druhý návrh byl následující - investor zastoupený obcí Spojil předloží manželům 
Čermákovým v termínu do 28. ledna 2003 smlouvu o příspěvku na dokončení komunikace s 
termínem splátky do 31. března 2003. V případě, že bude smlouva naplněna a investor obdrží 
od poskytovatele částku ve výši 150. 175,- Kč bude investor  povinen dokončit stavbu v 
termínu stavebního povolení a v souladu s platnou projektovou dokumentací. V případě, že 
nebude smlouva uzavřena a částka uhrazena na účet investora, bude nadále platit ustanovení 
II. usnesení zastupitelstva obce Spojil VI/2002  ze dne 16. října 2002. 
 

Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi 

 

 Bod 5c) Pan Kareš předložil návrh na řešení dopravní obslužnosti v obci Spojil, který 
bude opět tvořit nedílnou součást zápisu.  
 Návrh řešení dopravní obslužnosti v obci Spojil zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a 
bude jedním z materálů pro řešení dopravní obslužnosti nejen v rámci obce, ale i v rámci 
svazku obcí a ve vztahu na tento vývoj bude své požadavky obec aktualizovat. 
 
Hlasování: všichni pro  

  

 

6) Různé 

 - MUDr. Mencl-  informoval k vyústění komunikace na silnici 36 ve směru Pardubice 
- Sezemice.   
 - Paní Kmentová požádala o  navýšení  limitu pokladny ze 6. 000,- Kč na 10. 000,- Kč. 



 

Hlasování : všichni pro  

 
 
 - Starosta informoval zastupitelstvo o dalším  vývoji  situace ohledně financování 
stavby kanalizace  
 - Starosta informoval místostarostu obce a předsedu stavební a územně pánovací 
komise o schůzce na Magistrátu Pardubice ohledně okružního systému města Pardubic. 
 - Starosta informoval zastupitelstvo o přátelském setkání s členy zastupitelstva 
městského obvodu Dubina. 
 - Pan Adamec podal návrh na  1.  zakoupení židlí na obecní úřad.  
                                                2.  umístění kliky  na dveře obecního úřadu.   
                                                           3.  dal připomínku k funkčnosti obecního rozhlasu. 
 
 
 
 
 
7)  Schválení usnesení a závěr 
 

Hlasování: všichni pro 

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


