
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          

Spojil ze dne  9. srpna  2004 

 

Přítomni:  Křivka,  Mencl, Hladík, Kment, Telecká   

Neomluven:   

Omluven: Melounová, Šlingr, Čápová , Kareš na dobu nezbytně nutnou          

Ověřovatelé zápisu:   Telecká,  Mencl   

Hosté :  Vlasta Kmentová, Dana Nováková, Jan Štěpánek a Hana Štěpánková, Jan Adamec 
st., B. Chvála. 

Jednání zahájeno v  18. 05  hod. 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s 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.   

 Starosta obce  požádal doplnit program jednání zastupitelstva obce o bod, který se týká 
bezúplatného převodu pozemku č. 46 v k.ú. Spojil z Pozemkového fondu ČR. Bude zařazen 
do programu jako bod č. 8. 

 Předsedající konstatoval, že do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil  

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
 

 Hlasování:  všichni pro  

 

2)  Přijetí návrhu výstavby obecního domu pro zveřejnění. 

 Starosta obce předal slovo předsedovi stavební a územně plánovací komise, který 
seznámil zastupitelstvo obce se stanoviskem komise k návrhu výstavby obecního domu. 
Stavební komise doporučila návrh č. 1.  Na toto téma zahájil starosta obce diskusi.  
 Do diskuse se přihlásila paní Telecká.  Upřesnila stanovisko pana Kareše jakožto člena 
stavební komise a sdělila zastupitelstvu obce své stanovisko k návrhu č. 1, který bude 
podporovat za podmínek, že nebude stavba narušovat  negativním způsobem život občanů v 
naší obci. 
 Starosta obce navrhl zveřejnit návrh č. 1 a svolat na toto téma v blízké době besedu s 
občany.  
 Starosta obce dal hlasovat o tom, kdo souhlasí  se  zveřejněním  studie č. 1 na úřední 
desce a  seznámení  s ní   občany obce.     
 

 Hlasování:  všichni pro 



 

3) Přijetí návrhu studie sportovního areálu pro zveřejnění.  

  
 Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem studie sportovního areálu a 
předložil návrh, aby  byla  tato studie  zveřejněna  14.  srpna. 
  
 Hlasování: všichni pro 

 

4) Informace o průběhu výstavby inženýrských sítí pro RD v lokalitě Morčák I. 

etapa. 

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem smlouvy o dílo ve věci víceprací. 
Každý člen zastupitelstva obce  byl s tímto materiálem prokazatelně seznámen. Starosta obce 
dává hlasovat o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. 
 

 Hlasování : všichni pro  

 
 v 18. 37 se dostavil pan Kareš. 
  

 Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s průběhem výstavby, veřejné osvětlení 
bude dokončeno do konce příštího týdne. Pan Hladík informoval zastupitelstvo obce o 
problému ohledně  zabezpečení  stavby.  
 

5) Schválení zahájení II. etapy výstavby inženýrských sítí pro RD v lokalitě Morčák.  

  
 Starosta obce přednesl zastupitelstvu obce záměr zahájení výstavby II. etapy na 
základě žádosti pana Štefíka a pana Hladíka a seznámil zastupitelstvo s podmínkami, za 
kterých by se tato stavba uskutečnila.  Probíhá jednání ohledně rozšíření projektové 
dokumentace, v současné době se  zpracovává geometrický plán na tyto parcely. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení II. etapy výstavby sítí pro RD v lokalitě 
Morčák. Bude zadáno vypracování projektové dokumentace dle zastavovací studie a 
geometrického plánu. Následně budou uzavřeny smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 
dotčených vlastníků. Jedná se o pozemky určené určené pro komunikaci a inženýrské 
sítě.Financování této stavby proběhne na základě smluv o příspěvku a bezúplatného převodu 
stavební parcely, jejíž prodej pokryje náklady na část investiční akce. Zastupitelstvo schvaluje, 
aby stavbu provedla firma MIROS a.s. Pardubice. 
 
 Hlasování:  4 pro , 2 se zdrželi,  návrh  nebyl  přijat 

 Starosta dává zvážit zastupitelstvu obce, zdali by nemělo své usnesení zrevokovat, a to 
na základě vystoupení a vysvětlení pana Hladíka, který konstatoval, že jeho zdržení se při 
hlasování mělo především charakter morální, neboť se ho celá záležitost osobně dotýká. 
 Starosta dává  hlasovat o revokaci usnesení. 
 Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel, návrh byl přijat 

 

 Starosta dává  hlasovat o předmětném bodu jednání. 
 
 Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel, návrh byl přijat 

 

 V souvislosti s tímto vystoupil pan Hladík a požádal starostu obce, aby navrhl na 
ověřovatele zápisu jiného člena zastupitelstva  obce, a to paní Teleckou. 



 Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

6) Informace ke slavnostnímu otevření inženýrských sítí v lokalitě Morčák I. etapa a 

k programu, který souvisí se Spojilskou poutí.  

  
 Starosta obce pozval všechny přítomné na spojilskou slavnost a informoval je o 
programu, který připravuje paní M. Schillerová včetně moderování. Program  je zveřejněn 
nejen v naší obci, ale i  ve všech obcích Svazku obcí Loučná. Požádal zastupitele obce o účast 
na této slavnosti.  
 Sponzory  této akce jsou firmy MIROS. a.s. dopravní stavby, MPL - stavebniny,  
L. MINISTR  a  SKÁCEL GAS s.r.o.. 
 

7) Informace o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. 

 Obecní úřad vede běžnou agendu související s chodem obecního úřadu. 
 Paní Telecká informovala zastupitelstvo o záležitosti ohledně otevřeného dopisu pana 
Palova. V současné době je tato záležitost ve fázi vyšetřování a žádné bližší informace zatím 
nelze k tomuto sdělit.   

 

8)        Bezúplatný převod pozemku č. 46 v k.ú. Spojil od Pozemkového fondu ČR.         

 Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce návrh, týkající se bezúplatného převodu 
pozemku p.č. 46  v k.ú. Spojil. 
 Předkladatel navrhuje zastupitelstvu obce schválit bezúplatný převod výše citovaného 
pozemku. 
 Hlasování: všichni pro 

 

9)        Různé. 

 Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zajištění dopravní obslužnosti 
autobusem č. 19, který  do naší obce bude zajíždět i v sobotu  a neděli, a to 3 páry v pracovní 
dny a 3 páry v sobotu a v neděli.  Tato informace proběhne Spojilskou drbnou a dále bude 
zveřejněna  způsobem v místě obvyklým.  
 Do diskuse se přihlásil pan Adamec s tím, že silnice v naší obci jsou ucpané a  rozbité. 
Vznesl dotaz na průjezdnost naší obce lesoparkem a směrem na Staročensko.  Na toto téma 
proběhla  diskuse.  
 Starosta obce přečetl příspěvek pana Štěpánka, který se týká rychlosti jízdy aut a 
návrhu umístění chodníků v obci. Starosta odpověděl, že na  toto téma bude probíhat  jednání 
se  SÚS, která připravuje rekonstrukci této komunikace projektově, a to  takovým způsobem, 
aby došlo i ke snížení rychlosti jízdy. Rekonstrukce se připravuje na rok 2005. Pan Kareš 
vznesl dotaz, do jaké míry může obec zasáhnout do projektové dokumentace, když není 
majitelem silnice. Obec Spojil bude platit  projekt, obruby, pásky, odvodnění silnice. 
Požadavek na chodníky byl vznesen.   
 Pan Hladík přednesl příspěvek o odpadech, s tím že se v obci množí odpadky na 
místech, které nejsou k tomuto určené a  požádal pana Mencla o zjištění možnosti zřízení 
sběrných dvorů. Pan Mencl odpověděl, že se na toto informoval a  jediné možné řešení je  
přistavení  kontejnerů. Starosta obce požádal pana Hladíka a pana Mencla, aby se pokusili 
společně nalézt  nějaké řešení této záležitosti. 
 
10) Schválení usnesení a závěr. 

 Hlasování:  všichni pro 

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


