
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          

Spojil ze dne  17. prosince  2003 

 

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

Neomluven:   

Omluven: Čápová na dobu nezbytně nutnou         

Ověřovatelé zápisu:   Kment,  Hladík   

Hosté :  Kment Ladislav, Kmentová Vlasta, Ing. Deml, Ing. Lánská, Ing. Kmoníček,  

Ing. Nývlt, Nováková Dana, Adamec Jan 

Jednání zahájeno v  17. 08  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 nebyla 
proti němu vznesena žádná připomínka.   

 Předsedající konstatuje, že do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
 Hlasování:  7 pro 

  

2) Okružní systém města Pardubic. 

 

 Starosta obce přivítal na jednání zastupitelstva obce Spojil  zástupce města Pardubic 
pod vedením náměstka primátora města Pardubic Ing. Jaroslava Demla. Následně hosty 
požádal o vystoupení ve vztahu k okružnímu systému města Pardubic.   
 Slova se ujal  Ing. Deml  a seznámil zastupitelstvo obce s pracovnicí  Magistrátu města 
Pardubic z odboru Územního plánování Ing. Lánskou , s Ing. Kmoníčkem a Ing. Nývltem z 
ateliéru HIGHWAY DESIGN Hradec Králové, kteří pro Magistrát Pardubice zpracovávají 
návrhy okružního systému města Pardubic. 
 Ing. Deml  předal slovo Ing. Lánské, která pohovořila o záležitosti   plavebního  kanálu  
D.O.L.  
 Poté se ujal slova Ing. Kmoníček, seznámil přítomné s potřebami zlepšení dopravní 
situace v Pardubicích, ale i ve Spojile v návaznosti na budoucí  stavební rozvoj obce. 
Seznámil  a podrobně vysvětlil přítomným  4 varianty  okružního  systému  města Pardubic. 
 Ing. Deml ubezpečil zastupitelstvo obce Spojil, že v případě varianty 3 se řešení 
přizpůsobí jak potřebám města Pardubic tak i potřebám obce  Spojil. 



 Ing. Lánská informovala o tom, že nejpozději v příštím roce se bude město Pardubice 
muset zabývat změnou Územního plánu a všechny změny budou projednávány  i se zástupci 
naší obce. 
 Slova se ujal starosta obce s připomínkou, aby se všechna jednání vedla i s dalšími 
obcemi, kterých se týkají  okružní  dopravní  systémy Pardubic. Jednání  by se mělo 
uskutečnit společně se zástupci Krajského úřadu  Pardubického kraje a Ředitelství silnic a 
dálnic. 
 Ing. Lánská přislíbila připravit materiál, který bude sloužit pro jednání města Pardubic, 
obce Spojil a  ostatních obcí  s  Krajským úřadem Pardubického kraje a ŘSD.  
 Závěr tohoto jednání svoji povahou neovlivňuje usnesení zastupitelstva obce Spojil č. 
III/2003 ze dne 15. září 2003. 
 v 18.00 se dostavila paní Čápová. 
 
 

3) Změna rozpočtu pro rok 2003. 

 

 Dalším projednávaným bodem v souladu s programem jednání zastupitelstva obce byla 
změna rozpočtu pro rok 2003, vyplývající z usnesení finančního výboru č. V ze dne 21. 10. 
2003. Starosta obce předal slovo předkladatelce návrhu, a to předsedkyni finančního výboru. 
Předkladatelka návrhu seznámila zastupitelstvo obce s úplným rozsahem návrhu změn a 
doporučila zastupitelstvu obce změny přijmout.  Změny rozpočtu se stávají nedílnou součástí 
zápisu. Poté starosta obce otevřel k předmětnému bodu diskusi. 
 

 Pan Kareš vznesl dotaz, proč se obecní akce nekonají např. v hospůdce U Pařezu, jak 
jsou kulturní akce financovány a jaký zisk z kulturních akcí má obec.  
 Paní Telecká potvrdila, že smlouvy s nájemci obecní hospody vždy byly a také 
současná smlouva s  panem Kouřílkem je postavena tak, že obec Spojil  nemá  podíl na 
tržbách a nájemce obecní hospody je povinen umožnit obci konání různých společenských 
akcí bezplatně. Paní Telecká potvrdila, že pan Palov byl  vždy proti tomu, aby se v Obecní 
hospůdce pořádaly obecní  či jiné větší akce a ani v současné době takovéto akce pořádat 
nechce.  
 Následně dal starosta hlasovat o návrhu změny rozpočtu pro rok 2003.  

 Hlasování :  všichni pro 

  

4) Schválení rozpočtu na rok 2004. 

 
 Starosta obce požádal předsedkyni finančního výboru, aby se ujala slova a ve svém 
vystoupení předložila návrh rozpočtu na rok 2004 v návaznosti na usnesení finančního výboru 
č. VI ze dne 26. 11. 2003. Návrh rozpočtu byl zveřejněn způsobem v místě obvyklým. 
 Předsedkyně finančního výboru seznámila  zastupitelstvo obce s usnesením finančního 
výboru, a to ve věci návrhu rozpočtu pro rok 2004. Po seznámení  doporučila zastupitelstvu 
obce vyrovnaný rozpočet pro rok 2004  tak,  jak  byl  předložený,  přijmout.  Schválený 
rozpočet bude nedílnou součástí zápisu. 
 Starosta obce k předloženému bodu otevřel  diskusi . 
 Do diskuse se přihlásil pan Kareš s dotazem, kdo pracuje pro obecní úřad na 
živnostenský list.  Starosta odpověděl, že paní Štěpánková a možná v budoucnu jeden 
pracovník, který bude mít na starosti obecní zaměstnance a správu obecního majetku.   
 Paní Telecká se zeptala, s kolika zaměstnanci obecní úřad počítá pro příští rok. 
Starosta odpověděl, že přibližně se čtyřmi,  ale že vše závisí od jednání s úřadem práce 



Pardubice, které zatím není ukončeno. Další dotaz paní Telecké se týkal   zdravotního  a 
sociálního  pojištění  zaměstnanců.  
 Na závěr  paní Telecká pochválila a ocenila přístup  a práci  Finančního výboru  a 
hlavně jeho předsedkyně za celý rok. 
 Starosta  obce dal  následně   hlasovat o návrhu rozpočtu pro rok 2004. 
  Hlasování:  všichni pro, návrh byl přijat 

 

5) Informace o likvidaci odpadů pro rok 2004. 

  

 Řídící jednání zastupitelstva obce požádal pana místostarostu obce, aby se ujal slova a 
poskytl informace o způsobu a likvidaci tuhého komunálního odpadu na rok 2004. 
 Slova se ujal pan Mencl a informoval zastupitele, že poplatek na občana zůstane pro 
příští rok  nezměněn, t.j. 270,- Kč na občana a  rok.  Správní poplatek se bude vybírat od ledna 
2004 a popelnice se budou vyvážet bez nových známek  pouze  do konce ledna.  
 Ohledně separovaného odpadu apeluje na občany, aby důsledně lisovali plastové 
láhve, protože platby za svoz tohoto odpadu nejsou nízké.  
  
 

6) Informace o průběhu investiční akce - výstavba inženýrských sítí v lokalitě 

Morčák. 

 K předloženému bodu jako první vystoupil starosta obce.  
 Informoval zastupitelstvo obce, že v souladu s usnesením II/2003 byla uzavřena 
smlouva o dílo s firmou MIROS, dopravní stavby a.s. Pardubice a stavba inženýrských sítí 
byla zahájena. Bylo uzavřeno 19  smluv o smlouvách budoucích kupních a současně stejný 
počet smluv o kauci. V dnešních dnech vedeme jednání se společnostmi, které v rámci 
předmětu své činnosti jsou dodavateli energií a služeb. Smysluplností těchto jednání je získání 
jejich spoluúčasti na výstavbě a realizaci inženýrských sítí. Starosta konstatoval, že jednání s 
VČP a.s., se společností VaK a.s. Pardubice a Českým Telecomem skončila velmi úspěšně. V 
jednání jsme v současné době s VČE a.s., kde jsou určité dílčí problémy. 
 Nejzávažnější problém, u kterého se starosta při svém vystoupení zastavil, je 
problematika financování investiční akce ve vztahu k návrhu vládní novely zákona o dani z 
přidané hodnoty, kde by se cílová cena o dílo zvedla z 5% na 22%. což znamená 17% nárůst 
celkové ceny. Starosta informoval zastupitelstvo obce, že není připraven se smířit s tímto 
vládním návrhem a bude hledat řešení, která ve svém konečném důsledku vytvoří podmínky 
pro financování investičních akcí tak, aby nebyly zatíženy neúnosnou daňovou politikou. 
 Starosta dále informoval zastupitelstvo obce, že pro účely stavebního poradenství, 
odborného stavebního dozoru a konzultace na úseku územního plánování, stavebnictví a 
strategického rozvoje, uzavírá smlouvu o poskytování služeb s panem Ing. Ivanem Vrabcem, 
bytem v obci Spojil.   
 Předsedající předal  slovo předsedkyni finančního výboru, aby seznámila 
zastupitelstvo obce s usnesením finančního výboru č. V, ze dne 21. 10. 2003, a to ve věci 
způsobu financování vjezdů a přípojek u parcel přímo sousedících s výstavbou inženýrských 
sítí a komunikací v lokalitě Morčák. 
 Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s usnesením finančního 
výboru k projednávané záležitosti a jménem finančního výboru doporučila zastupitelstvu obce 
tento návrh přijmout.  
 Starosta obce doplnil  předsedkyni finančního výboru o seznámení zastupitelstva obce 
s jednáním, které proběhlo 29. 10. 2003. Tohoto jednání se zúčastnily oprávněné osoby a 
starosta obce je seznámil s usnesením finančního výboru a s finančním rozpočtem  na 



vybudování předmětných objektů. V závěru projednávání tohoto bodu starosta otevřel  diskusi 
a následně dal hlasovat o návrhu. 
 Hlasování:  6 pro, 3 se zdrželi, návrh byl přijat 

 
7) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. 

 Starosta obce se zúčastnil valné hromady Svazku obcí Loučná a touto cestou 
informoval zastupitelstvo obce Spojil,  že  obec Moravany  byla  přijata za nového člena 
svazku. 
 Obecní úřad se zabývá přípravou vítání nového roku, a to zajištěním sponzorského 
finančního daru a zajištění  ohňostroje. 
 Byl odeslán dopis radnímu Pardubického kraje Mgr. Macelovi, který je odpovědný za 
dopravní systém kraje,  ve věci požadavku na úpravu a doplnění autobusových spojů. Dosud 
obec neobdržela žádnou písemnou odpověď. 
 Byla dokončena instalace a technologie sirény v obci Spojil zařazené do systému 
jednotného varování a výstrahy obyvatelstva. 
 Obecní úřad vede běžnou agendu související s výkonem orgánu státní správy a 
samosprávy, dále úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva obce a z nahodilých požadavků, 
které vzniknou při běžném provozu obce. 
 K  dnešnímu  dni  se  starostovi  obce  nepodařil  splnit   úkol  vyplývající   z 
předešlého  
jednání zastupitelstva obce a týkající  se návrhu názvů ulic v naší obci. 
   Obec Spojil vybavila Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce novými ochrannými 
zásahovými obleky. V současné době je vozidlo ve službách jednotky ve střední opravě a 
bude v průběhu tohoto týdne předáno opět do akceschopnosti. 
 

8) Zprávy předsedů komisí a výborů obce o jejich činnosti za rok 2003. 

 Jako první se ujal slova pan Kment za komisi stavební a územně plánovací a přečetl 
zprávu o její činnosti za rok 2003. 
 Komise pro občanské záležitosti byla zastoupena její předsedkyní  paní Čápovou. 
 Další zprávu přečetla předsedkyně finančního výboru a její zpráva bude součástí 
zápisu. 
 Komisi  pro životní prostředí zastoupil její předseda pan Hladík. Přečetl svou zprávu, 
která bude též součástí zápisu.  
 Jako poslední přednesla svou zprávu předsedkyně kontrolního výboru paní Telecká a 
její zpráva o činnosti se stane součástí zápisu. 
 Za redakční radu Spojilské drbny vystoupil s příspěvkem MUDr. Karel Mencl a 
vyjádřil uspokojení nad tím, že náš časopis je také sledován i mimo naši obec např. ve státní 
knihovně v Praze a  na závěr popřál svým kolegyním z redakční rady hodně úspěchů v novém 
roce. 
 

9) Různé 

 Do diskuse se přihlásil pan Hladík ohledně záležitosti výstavby v lokalitě Morčák na 
soukromých pozemcích.  
 V dalším oznámil, že není spokojen se zimní údržbou místních komunikací, silnice 
shrnují  pozdě  a nekvalitně.  
 Další věc se týká areálu zemědělského družstva. Inspekce životního prostředí řešila 
pouze problém firmy  MIKA a ne celý areál jako celek. Starosta odpověděl, že požadavek na 
rozšíření  inspekce na celý areál dal  a do dnešního dne žádný závěr nepřišel. 



 Dále pan Hladík požádal o to, aby se zastupitelstvo obce scházelo častěji. Starosta 
odpověděl, že vzniklé problémy se neřeší pouze na zasedání zastupitelstva obce, ale hlavně při 
jednáních  výborů a komisí,  kterých se starosta také zúčastňuje, určitě také v době úředních 
hodin a v případě nutnosti řešení naléhavého problému  je možno svolat mimořádné jednání 
zastupitelstva obce kdykoli. 
 MUDr. Mencl informoval, že připravuje změny vyhlášek o místních poplatcích a 
zastupitelům je v nejbližší době dá k dispozici. Požádal zastupitele, aby po obdržení návrhu 
vyhlášku  nastudovali a případné připomínky mu  doručili co nejdříve. 
   
 
 
 Starosta obce přečetl žádost zájmového sdružení občanů -   Sboru dobrovolných hasičů 
obce Spojil o poskytnutí finančního příspěvku na činnost tohoto sdružení  ve výši 20. 000,- 
Kč. 
 Poté dal o příspěvku hlasovat. 
 

 Hlasování: všichni pro 

 
  

10) Schválení usnesení a závěr. 

 
 Hlasování:  všichni pro 

 
 
 
 
 
 Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva obce za odvedenou 

práci a popřál jim i všem občanům obce Spojil a partnerům obce Spojil 

příjemné prožití svátků vánočních a hlavně mnoho zdraví v novém roce 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  .................................... 
                    
                                ...................................... 


