
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  19. října   2006 

 

 

Přítomni:  Křivka,  MUDr. Mencl, Telecká,  Hladík,   Melounová,   Kment   

Neomluven:  Kareš, Šlingr 

Omluven:   Čápová na dobu nezbytně nutnou 

Ověřovatelé zápisu:  Kment, MUDr. Mencl 

Hosté :  Vlasta Kmentová, Eva Štěpánková, Petr Racek 

Jednání zahájeno v  18. 00  hod. 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

 Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

 Starosta  předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva, který byl 
zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile ke schválení  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 žádá doplnit program o bod , který bude zařazen jako sedmý, čímž 
budou následující body chronologicky posunuty a který se týká odst. VIII. usnesení 
zastupitelstva obce Spojil  č. III/2006 ze dne 27. 9. 2006. 

Dále žádá doplnit program o bod, týkající se smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na opravu střechy kapličky 
v obci Spojil. Tento bod bude zařazen jako osmý, čímž budou body následující chronologicky 
posunuty. 

Dále předsedající konstatoval, že do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
        Hlasování:  všichni  pro,  program byl přijat 

 

2) Projednání a schválení mandátní smlouvy, nájemní smlouvy a provozního  

a návštěvního řádu pro provoz a využívání sportovního areálu obce Spojil – předkladatel 

starosta obce, místostarostové obce.  

     Starosta obce konstatoval, že předložené materiály byly zpracovány JUDr. Pecháčkovou, 

právní poradkyní obce Spojil  a následně dopracovány na základě připomínek starosty a 

místostarostů obce. Členové zastupitelstva obce obdrželi předložené materiály písemně předem 

a proto přistoupil k jejich projednání. Konstatoval, že o jednotlivých materiálech se bude 

hlasovat jednotlivě. 



a) Mandátní smlouva – starosta obce předložil  zastupitelstvu obce návrh mandátní smlouvy, 

na základě níž bude vykonávána funkce správce sportovního areálu. K projednávanému bodu 

otevřel diskusi.  Následně dal starosta obce o návrhu hlasovat.  

         Hlasování :  všichni pro, návrh byl přijat  

 
b) V souvislosti s předchozím bodem předložil starosta obce zastupitelstvu obce návrh, aby  
mandátní smlouva byla uzavřena od 1. 11. 2006 s panem Martinem Čápem, bytem Na 
Okrajích 47, Spojil, který jako jediný projevil zájem o funkci správce sportovního areálu  a to 
přesto, že na tuto funkci bylo vyhlášeno konkursní řízení, které bylo zveřejněno na 
internetových stránkách obce a na úřední desce obce v termínu od 4. 5. 2006 do 12. 7. 2006. 
Informace o vyhlášeném konkursu tvoří nedílnou přílohu zápisu. Starosta otevřel k tomuto 
bodu diskusi. Následně dal o návrhu hlasovat. 

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh  byl přijat  

 
c) Nájemní smlouva – starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh nájemní smlouvy, 
jejímž předmětem bude pronájem určených objektů sportovního areálu správci tohoto 
zařízení. Dále konstatoval, že záměr pronájmu klubovny, skladu, kuchyňky a altánu v objektu 
sportovního areálu byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a to v termínu od 21. 
9. 2006 do 6. 10. 2006 a tvoří nedílnou součást zápisu. Následně k předloženému bodu otevřel 
diskusi. Na základě připomínek členů zastupitelstva obce byla dopracována nájemní smlouva 
na místě.  Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2006 s panem Martinem Čápem, bytem 
Na Okrajích čp. 47, Spojil.  Starosta obce dal následně o návrhu hlasovat. 
            Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  

 
d) Provozní řád – starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh provozního řádu, jehož 
nedílnou součástí je návštěvní řád sportovního areálu ve Spojile. Následně otevřel 
k projednávanému bodu diskusi. Vznesené připomínky byly zapracovány do provozního a 
návštěvního řádu v rámci jednání. Účinnost provozního a návštěvního řádu nabývá platnosti  
1. 11. 2006.  Starosta obce dal následně o návrhu hlasovat.  
           V 18. 30 se dostavila paní Čápová  
 Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 
e)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil návrh, aby od středy 25.10.2006 byl 
zahájen prodej vstupních čipů,  pro osoby starších 18 let, kteří mají v obci Spoji trvalý pobyt, 
nebo jsou členy zájmových sdružení občanů se sídlem v obci Spojil, umožňujících vstup na 
sportovní areál. Prodejní cena tohoto čipu je 100,- Kč a čip se stává majetkem kupujícího. 
Každý kupující vstupního čipu obdrží při jeho koupi návštěvní řád a podpisem stvrdí, že jej 
bere na vědomí. 

Dále starosta obce doporučil vytvořit do prostor sportovního areálu plochu pro 
reklamu.  

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
  

3) Zpráva starosty a místostarostů obce o nákupu movitého majetku pro sportovní 

areál k datu 19.10. 2006 – předkladatel starosta a místostarostové obce.  
Starosta obce spolu s místostarosty obce předložili zastupitelstvu obce seznam 

zakoupeného movitého majetku  pro sportovní areál včetně jeho pořizovacích cen. 
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce svým usnesením III/2006, ze dne 27. září 2006 
odst. II., pověřilo starostu a místostarosty obce nákupem movitého majetku pro vybavení  
provozní budovy sportovního areálu, jedná se o informativní zprávu. Starosta otevřel 



k projednávané problematice diskusi. Na základě jejího průběhu konstatoval, že provozní 
budova sportovního areálu je téměř vybavena a po uzavření právních kroků nebrání nic k 
zahájení provozu. Dále předložil zastupitelstvu obce návrh, aby předložená zpráva byla 
vzata na vědomí hlasováním. Provoz tohoto zařízení bude zahájen v pátek  3. 11. 2006 od 
19. 00 hodin.  

               Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat   
 

4) Projednání a schválení způsobu řešení vytvoření zázemí pro skladování nářadí a 

parkování techniky v majetku obce Spojil – předkladatel starosta obce.  
        Starosta obce informoval zastupitelstvo obce Spojil, že vyzval 7 firem zabývajících se 
výrobou a montáží montovaných garáží, aby zpracovaly nabídku dle požadavků obce Spojil. 
Doporučuje, aby se touto kauzou zabývalo zastupitelstvo obce při příštím jednání., a to i s 
vyhodnocením nabídek. 

Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 

5) Schválení II. změn rozpočtu pro rok 2006 – předkladatel předsedkyně finančního 

výboru. 
         Předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelstvu obce Návrh II. změn 
rozpočtu obce spojil pro rok 2006. Konstatovala, že vzhledem k tomu, že se jedná pouze  o 
zařazení dotací Pardubického kraje do rozpočtu obce Spojil, nebyl z tohoto důvodu návrh 
projednán ve finančním výboru. Snížením nespecifikované rezervy ze správy obecního 
úřadu byly pokryty dotační vztahy Svazku obcí Loučná a Občanského sdružení Apolenka. 
Konstatovala, že návrh II. změn rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního 
úřadu. Materiál je nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce. 

    Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat  

 

6) Projednání a vyhodnocení poptávkového řízení na zhotovení přístupové 

komunikace ve sportovním areálu obce Spojil – zpravodaj starosta obce 
         Vzhledem ke skutečnosti, že poptávky na generální dodávku přístupové a obslužné 
komunikace ve sportovním areálu vysoce přesahují částku 300. 000,- Kč navrhuji, aby  
zastupitelstvo  obce zrevokovalo usnesení č. III/ 2006 ze dne 27. září 2006 odst. II a) a  aby 
komunikace byla provedena svépomocí a na profese odborné byla uzavřena smlouva 
s dodavatelem prací. Dále starosta doporučuje změnit typ povrchu, a to z původních 
plastových zatravňovacích tvárnic na zámkovou dlažbu. K předloženému bodu otevřel 
diskusi a následně dal lhlasovat. 

            Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 
7)    Slova se ujal starosta obce, který informoval členy zastupitelstva obce o realizaci 

usnesení III/2006 ze dne 27. září 2006, odst. III, týkajícího se odvozu ornice panem Petrem 
Rackem z deponie ZEAS a.s. Staré Hradiště. Konstatoval, že obecní úřad dodatečně obdržel 
od ZEAS a.s. Staré Hradiště smlouvu mezi touto společností a panem Petrem Rackem o 
zapůjčení 108 m3 ornice, která bude panem Petrem Rackem, bytem Na Okrajích č.p. 59, 
Spojil, vrácena v průběhu měsíce února – dubna 2007 ze skládky Cukrovaru Hrochův 
Týnec. Dále bylo doloženo potvrzení Cukrovaru Hrochův Týnec o poskytnutí této ornice a 
dopis pana Petra Racka v němž konstatuje, že má uzavřenu smlouvu se ZEAS a.s. Staré 
hradiště.  
         Na základě průběhu celé události a zjištění dalších skutečností předložil starosta obce    
zastupitelstvu obce návrh na revokaci odst. VIII, Usnesení zastupitelstva obce Spojil č. 
III/06 ze dne 27. září 2006, s tím,  že celá kauza bude postoupena odboru životního 
prostředí Magistrátu města Pardubic a smluvnímu advokátovi JUDr. Světlaně Pecháčkové 



k prošetření, zdali uzavřené smlouvy a způsob jednání zúčastněných na smlouvě má oporu 
v zákoně.  
 Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 
 
 Pan Racek vznesl dotaz, z jakého důvodu byla ornice ze stavby komunikací a 
inženýrským sítí v lokalitě Morčák odvážena do areálu bývalého zemědělského družstva. 
Starosta obce konstatoval, že se nejednalo o ornici, ale o podorničí, které bylo použito 
k terénním úpravám sportovního areálu a některých travnatých ploch v majetku obce Spojil 
v lokalitě Morčák.  

 
8)      Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce Spojil návrh na usnesení na uzavření 

smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na opravu střechy kapličky v obci Spojil, a to ve výši 100. 000,- Kč. 

  Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 

   9)      Různé    

               

   10)    Schválení usnesení a závěr  
          Starosta obce předložil  ke schválení závěrečné usnesení z  jednání zastupitelstva obce a 
dal o něm hlasovat.  

   Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat  
 
   Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.50 hodin. 

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


