
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  24. 9. 2007 

 
Přítomni:  Křivka, Telecká,  Hladík,   Melounová,  Rozsypal, Kostelecký, Kment, Čápová,  

                   Fukátko 

Neomluven:   

Omluven:   

Ověřovatelé zápisu:   Kostelecký, Kment 

Hosté :  Vlasta Kmentová, MUDr. Karel Mencl, Jan Štěpánek č.p. 51 

Jednání zahájeno v  19. 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 obce, 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.   

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

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

 

2)            Informace o podání žádosti o dotaci z POV pro rok 2008 na investiční akci 
„Úprava veřejného prostranství v centru obce Spojil“ – předkladatel starosta obce.  
 
           Starosta obce informoval  zastupitelstvo obce Spojil o podání  žádosti o dotaci 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova, a to 
v rámci dotačního titulu 2 – „Úprava veřejného prostranství centra obce Spojil“. Celkové 
předpokládané náklady této investiční akce 1. 000. 000 Kč, požadovaná dotace 500. 000,-Kč. 
 
 Starosta obce otevřel k předloženému bodu programu diskuzi. Zastupitelstvo obce vzalo tuto 
informaci na vědomí. 

      
  
 

3)      Schválení I. změn rozpočtu obce Spojil pro rok 2007 – předkladatel starosta obce, 

předsedkyně finančního výboru.  

            Starosta obce konstatoval, že usnesení finančního výboru včetně návrhu I. změn 
rozpočtu obce Spojil pro rok 2007  ze dne 5. září 2007 bylo řádně zveřejněno na úřední 



desce, a to v termínu od 6. září 2007 do dnešního dne. Předsedkyně finančního výboru 
předložila zastupitelstvu obce Spojil usnesení finančního výboru včetně návrhu I. změn 
rozpočtu obce Spojil pro rok 2007,  k projednání a ke schválení.  
            Starosta obce konstatoval, že oba předložené dokumenty jsou nedílnou součástí 
zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce a otevřel k předloženým dokumentům diskuzi a 
následně dal hlasovat o předloženém návrhu.  
 

  Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  

 

4)      Informace o investiční akci „Centrum obce Spojil“ – zpravodaj starosta obce  
 
a)       Výstavba řadových bytových domů „A“ a „B“.  
            
           Starosta obce informoval zastupitelstvo obce Spojil , že v současném období je 
dokončována výstavba řadových bytových domů „B“. Zbývá dokončit některé topenářské a 
obkladačské práce. Z vnější části zbývá provést fasádnické práce a terénní úpravy včetně 
vydláždění vstupů k domům, které jsou součástí dodávky výstavby nové komunikace 
v centru obce a jsou podmínkou pro zkolaudování řadových bytových domů.  Kolaudace 
domů by měla proběhnout v průběhu měsíce října po  kolaudaci inženýrských sítí. Zároveň  
začíná  výstavba řadových bytových domů „A“. V současnosti je všech pět domů zadáno a na 
tři z nich jsou podepsány smlouvy.  
 

b)       Výstavba nové komunikace – „Centrum obce Spojil“  
 
            Starosta  obce  informoval  zastupitelstvo  obce  Spojil,  že v současné  době je 
dokončena výstavba vlastní komunikace. Jak však ukázaly první deště, na nové komunikaci je 
řada nerovností, takže zde dochází k zadržování vody a tím vzniku velkého množství kaluží. 
Tato skutečnost bude předmětem reklamace při částečném kolaudačním řízení, které proběhne 
dne 2. října 2007. Do té doby zbývá vydláždit chodníky a vstupy k domům a provést hrubé 
terénní úpravy.  

     Komplexní úpravy centra obce proběhnou v příštím roce. Za tímto účelem byla  
oslovena společnost zahradnictví LADA Medlešice, zast. panem Voženílkem, generální 
projektant výstavby centra obce ing.arch. Maléř a firma GRANO, zast. panem Nešetřilem, 
aby zpracovali návrh na celkové řešení tohoto prostranství.  

Starosta obce otevřel k předloženým informacím diskuzi. Následně požádal zastupitelstvo 
obce Spojil, aby předložené informace vzalo na vědomí. Případné návrhy, či  konstruktivní  
připomínky  je nutné sdělit na adresu obecního úřadu, a to nejdéle do 5. 10. 2007, protože 
9. 10. 2007 svolává starosta obce první jednání týkající se výše uvedené problematiky.     
Zastupitelstvo obce bere  informace na vědomí. 

 
         

5) Informace o současném stavu příprav nového systému likvidace separovaného 
odpadu – zpravodaj předseda výboru pro bezpečnost a životní prostředí  
 
           Starosta obce konstatoval, že členové zastupitelstva obdrželi tuto informaci písemně 
předem a proto požádal předsedu výboru pro bezpečnost a životní prostředí o doplnění. 
Předseda výboru pro bezpečnost a životní prostředí předložil zastupitelstvu obce návrh na 
nový systém likvidace separovaného odpadu, v němž se vychází ze zkušeností obce 
Opatovice nad Labem. Sklo by bylo nadále sbíráno do kontejnerů umístěných v obci, plast a 



tetra pack by se sbíral v jednotlivých domácnostech do igelitových pytlů, které by občané 
obdrželi na obecním úřadě. Bude vytvořen pravidelný cyklus svozů tohoto odpadu od  
jednotlivých domů. Předmětem separace a likvidace separovaného odpadu bude i sběr papíru.      
Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi a následně dal hlasovat o tom, aby předložený 
návrh byl na základě připomínek dopracován a učiněny všechny kroky pro to, aby nový 
systém likvidace separovaného odpadu mohl fungovat. 

       
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 
 
6) Informace o investiční akci „Výstavba garáže pro JSDH a techniku obce Spojil“ – 

zpravodaj starosta obce  
 
           Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o současném stavu výstavby garáže pro 
JSDH a techniku obce Spojil. Konstatoval, že garáže jsou postavené a v současné době 
dochází k postupnému stěhování majetku SDH a obce, který bude uskladněn  do těchto 
prostor . Po vyzvání investora zhotovitelem stavby proběhne protokolární předání stavby 
včetně dokumentace žádosti o kolaudaci za přítomnosti stavební a územně plánovací komise.  
         Starosta obce otevřel k přednesené informaci diskuzi a následně požádal zastupitelstvo 
obce, aby vzalo tuto informaci na vědomí.  

 
 

7) Schválení nejvýhodnější nabídky na dodavatele nového  územního plánu obce Spojil 
– předkladatel předseda stavební a plánovací komise  
 

           Předseda stavební a územně plánovací komise seznámil členy zastupitelstva  obce 
s výsledky jednání komise pro vyhodnocení nabídek na dodavatele nového územního plánu 
obce Spojil. V rámci poptávkového řízení se přihlásily tři firmy – Ing. arch. Robert Chládek, 
Jižní 870, 500 09 Hradec Králové, Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50, 500 02 Hradec 
Králové a Ateliér Aurum, s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice. Všechny předložené 
nabídky splňovaly požadované zadání. Zásadní rozdíl byl v nabídkových cenách a jejich 
garancí. 
a) Ing. arch. Robert Chládek, Jižní 870, 500 09 Hradec Králové – 428 400,- Kč 
b) Regio, projektový ateliér s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové – 380 800,- Kč 
c) Ateliér Aurum, s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice – 547 400,- Kč 
 

           Po pečlivém zvážení všech předložených nabídek doporučuje komise pro vyhodnocení 
nabídek na dodavatele nového územního plánu obce Spojil zastupitelstvu obce, aby 
dodavatelem nového územního plánu obce Spojil byla firma Regio, projektový ateliér s.r.o., 
Hořická 50, 500 02  Hradec Králové, s nabídkovou cenou 380 800,- Kč včetně DPH, která je 
i autorem stávajícího územního plánu obce Spojil. Předmětná nabídka tvoří nedílnou součást 
tohoto zápisu.  
     Starosta obce otevřel  k projednávanému bodu programu diskuzi a následně dal o 
předloženém návrhu hlasovat.  

 
           Hlasování: všichni přítomní  pro, návrh byl přijat 
 
     
 



8) Informace o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj   místostarostka 
obce  

    Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce s informací o činnosti 
obecního úřadu za uplynulé období. Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskusi. 
Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí.  

          
 

9)  Různé    
a)   Projednání názvu nově vzniklého centra obce   
        Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce návrh, zda nově vzniklé centrum 
obce bude nadále součástí ulice Na Okrajích, či by nestálo za zváženou schválit pro něj nový 
název, neboť svojí novou podobou ztrácí přímou návaznost na ulici Na Okrajích. Pokud 
zastupitelstvo obce bude souhlasit s novým pojmenováním, pak je nutné nový název schválit 
do kolaudace řadových bytových domů „B“, tedy na dnešním zasedání zastupitelstva obce.  
       V této  souvislosti  navrhla  místostarostka  obce, aby se nově vzniklé centrum 
jmenovalo U Lípy, případně Lipová či  Pod Lípou.  
 
       Starosta obce otevřel k předloženému návrhu diskuzi a následně dal hlasovat o návrhu, 
který vzešel z diskuse. Centrum obce Spojil  ponese  název U Lípy.   
  
       Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  
 
b)  Uspořádání humanitární sbírky  
       Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce se žádostí  Diakonie Broumov o 
uspořádání humanitární sbírky. Tato sbírka proběhne do 31. 11. 2007  

 
 
10)    Schválení usnesení a závěr  

        Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení závěrečné usnesení z jednání 
zastupitelstva a dal o něm hlasovat.  

 
Hlasování: všichni pro,  usnesení zastupitelstva obce bylo přijato  
 
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21. 50 hodin. 

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


