
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 6. března 2009 

 
Přítomni:  Křivka, Telecká,  Melounová,  Rozsypal, Kostelecký, Fukátko, Kment 

Neomluven:  Hladík 

Omluven:  Čápová 

Ověřovatelé zápisu: Melounová, Telecká 

Hosté :  Vlasta Kmentová, Aleš Trojan 

Jednání zahájeno v  17. 35  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.   

      Starosta obce žádá doplnit program jednání zastupitelstva obce o bod týkající se stavební 
uzávěry v části k.ú. a obce Spojil a doporučuje jej zařadit jako bod čtvrtý. Následující body 
jednání zastupitelstva obce Spojil 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)   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil (audit) za rok 2008 včetně 
zprávy o výsledku hospodaření a inventarizace majetku za výše citovaný rok – 
předkladatel starosta, místostarostka obce a předsedkyně finančního výboru.  
      Zastupitelstvo obce Spojil bylo seznámeno se závěrečným účtem obce a dále se zprávou o 
výsledku hospodaření (audit) za rok 2008, která byla zveřejněna na úřední desce od 20.1. do 
13.2.2009 a tím byla naplněna právní forma uložená zákonem. Starosta obce otevřel 
k předmětu jednání diskuzi a následně dal hlasovat o předložených materiálech. 
Zastupitelstvo obce Spojil svým  usnesením uzavírá celoroční hospodaření roku 2008 
v souhlasu bez výhrad.Zastupitelstvo obce Spojil nepřijalo opatření k nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků vzhledem ke skutečnosti, že nebylo kontrolou hospodaření zjištěno žádných vad 
a nedostatků. Materiály závěrečný účet roku 2008, zpráva o inventarizaci majetku obce Spojil 
za rok 2008 a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2008 budou tvořit nedílnou součást 
tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje, aby zůstatek z hospodaření obce Spojil za 
rok 2008 ve výši 262 009,- korun byl zapracován do rozpočtu obce Spojil na rok 2009.        
Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi a následně dal hlasovat.  

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat. 



3) Projednání návrhu vkladu majetku obce Spojil(oddílná splašková kanalizace a 
vodovodní řád) do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. – 
předkladatel starosta obce 
     Starosta obce Spojil informoval zastupitelstvo obce o povinnostech obcí, které od 1.1. 
2009 vyplývají z „novelizace“ zákona O vodách. Na základě těchto skutečností bylo 
vyvoláno jednání  s výrobním náměstkem pro majetkové věci akciové společnosti VaK 
Pardubice a.s. Výsledkem těchto jednání je návrh na vklad majetku obce Spojil – oddílná 
splašková kanalizace a vodovodní řád v pořizovací hodnotě 12 miliónů 130 tisíc korun do 
základního jmění akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. V souvislosti 
s tímto je nutné konstatovat, že vkládaný majetek v pořizovací hodnotě bude soudním 
znalcem v oboru vodohospodářských staveb oceněn (hodnotu zohledňuje i ekonomická 
efektivita staveb) a oproti této hodnotě budou obci Spojil vydány akcie této společnosti. O 
vkladu majetků obcí a o navýšení základního jmění organizace rozhodne svým usnesením 
valná hromada akciové společnosti v měsíci květnu 2009.  
      Starosta obce Spojil předložil tento návrh zastupitelstvu obce k projednání a schválení.    
Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi a následně dal hlasovat. 

         Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat.    

 
4)   Projednání a schválení záměru stavební uzávěry v části k.ú. a obci Spojil do doby 
schválení nového „Územního plánu obce Spojil“ – předkladatel starosta obce  
        Starosta obce Spojil informoval zastupitelstvo obce o výsledcích společného 
projednávání Územního plánu obce Spojil ze dne 26. února 2009. Na základě výsledků 
„Studie odtokových poměrů děšťových vod“ zpracovaných Agroprojekcí Litomyšl a jejich 
následné respektování v „Zadání územního plánu obce Spojil“ bylo pořizovatelem našeho 
územního plánu doporučeno zahájit správní řízení ve věci vydání rozhodnutí obecné povahy 
Stavební uzávěry v dotčeném území do doby schválení nového  územního plánu. Jedná se o 
pozemky, které se nacházejí v jihovýchodní části k.ú. a obci Spojil po obou stranách toku 
Spojilského odpadu od jeho propustku v ulici V Loukách směrem na Staročernsko v celé šíři, 
až ke Studáneckému lesu a lesu Bělobranská Dubina. Toto území je z hlediska studie 
záplavově vysoce rizikové. Starosta obce Spojil předložil tento návrh zastupitelstvu obce ke 
schválení. 

  Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi a následně dal hlasovat. 
.  
        Hlasování: 6pro, 1 proti, návrh byl přijat 
 
5)     Různé    
         K bodu různé se nikdo nepřihlásil. 
  
6)     Usnesení a závěr 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           
                                …………………………………. 
                          
                   


