
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 5. září 2008 
Přítomni:  Křivka, Telecká,  Melounová,  Rozsypal, Kostelecký,  Čápová,   Fukátko         

Neomluven:  Hladík 

Omluven: Kment 

Ověřovatelé zápisu: Čápová, Fukátko 

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 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. Současně starosta obce doporučuje doplnit program jednání 
o bod, kterým je uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi obcí Spojil a společností Telefonica 
O2 . Tento bod bude zařazen jako 8. a ostatní budou chronologicky  posunuty. 

     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) Projednání  a přijetí smluv uzavřených mezi obcí Spojil, Zemědělskou 
vodohospodářskou správou a společností STARZONE a.s. Pardubice – předkladatel 
starosta obce. 
      Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s úplným zněním tripartitní smlouvy, která 
byla korekturována při společné pracovní poradě. Následně otevřel k předloženému bodu diskuzi 
a dal o přijetí materiálu hlasovat. 
       Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

 
3)  Majetkoprávní vypořádání stavby III/2982 Spojil – průtah (centrum obce Spojil) – 
předkladatel starosta obce. 

    Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že obec Spojil obdržela žádost od odboru 
majetkového a stavebního řádu Pardubického kraje ve věci majetkového vypořádání  stavby 
„III/2982 Spojil – průtah“.  Předkladatel žádosti Pardubický kraj žádá o bezúplatný převod 
pozemku p.p.č. 807/1 ostatní plocha – silnice o výměře 9.202 m2  do majetku Pardubického 
kraje. Starosta obce doporučil zastupitelstvu obce této žádosti vyhovět,  a to již především 
z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů stavby  k pozemku. K předloženému bodu otevřel 
diskuzi a následně dal o předloženém návrhu hlasovat.  
    Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  
 
 
 



4) Vyúčtování hospodaření a změny rozpočtu Svazku obcí Loučná  k  30. 6. 2008 
předkladatel starosta obce.  
     Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s úplným obsahem projednávaného 
materiálu, kterým je Vyúčtování hospodaření a změny rozpočtu SO Loučná k 30.6. 2008. 
Následně otevřel diskuzi a o předloženém dal hlasovat. 
    Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  
 
5)  Zpráva o činnosti obecního úřadu – zpravodaj  místostarostka obce 
     Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce se zprávou o činnosti Obecního 
úřadu za uplynulé období. Tato zpráva tvoří nedílnou součást zápisu. Starosta obce otevřel 
k předložené zprávě diskuzi. 
      Hlasování: všichni přítomní vzali zprávu hlasováním na vědomí 
 
6)  Informace o programu a přípravě plánované Spojilské letní slavnosti – zpravodaj 
starosta a místostarostka obce. 
       Starosta společně se svým zástupcem informovali zastupitelstvo obce Spojil o přípravě a 
programu Spojilské letní slavnosti, která se bude konat za čtrnáct dní - 20. září 2008.  
 
7) Projednání a schválení návrhu názvu „LÍPY“, která bude předmětem výsadby 

v centru obce.  
Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce Spojil, že byly některými členy 

zastupitelstva průběžně předkládány návrhy na název lípy, která bude předmětem výsadby u 
místní kaple. Z řad občanů nebyl předložen žádný návrh. Z předložených návrhů  byl nejčastěji 
doporučován název „Spojilská Lípa Života“. Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.  

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat. Nově vysazená lípa ponese název 
„Spojilská Lípa Života“  
 

8) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech 
Republic a.s. a obcí Spojil.   

Starosta obce předložil členům zastupitelstva obce Spojil návrh dohody o zřízení věcného 
břemene mezi Telefónice O2 Czech Republic a.s. a obcí Spojil a otevřel k předloženému 
návrhu diskusi.  

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl schválen  
 
9) Různé  

Na základě současných nevyhovujících výsledků odvedeného díla uzavřeného na základě 
smlouvy o dotačním managementu s firmou Raven EU Advisory, a.s. starosta a místostarostka 
obce navrhují zastupitelstvu obce ukončit smluvní vztah s touto společností. 
      Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
 
10)  Schválení usnesení a závěr  
 Jednání bylo ukončeno v 19.20 hodin. 
      Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           
                                ………………………………….                          


