Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil
ze dne 25. října 2009 a 1. listopadu 2009
Přítomni: Křivka, Telecká, Melounová, Rozsypal, Kostelecký, Fukátko, Kment, Čápová.
Neomluven: Hladík.
Omluven:
Ověřovatelé zápisu: Melounová, Telecká.
Hosté : Vlasta Kmentová, Ladislav Kment, Petr Kment, Bohuslav Kment st., Jan Adamec,
Tomáš Kučera, Jan Zahálka, Karel Chvála.
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 a požádal o jeho případné
doplnění ze strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných
program jednání nedoplnil, předložil jej v původním znění ke schválení. 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 diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu.
Hlasování: všichni přítomní pro, program byl přijat
2. Projednání a schválení II. změn rozpočtu obce Spojil na rok 2009 – předkladatel
starosta obce, předsedkyně finančního výboru.
Starosta obce konstatoval, že návrh II. změn rozpočtu obce Spojil na rok 2009 byl
projednán ve finančním výboru dne 9. 10. 2009. Od tohoto data byl až do dnešního dne řádně
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem v místě obvyklým. Členové
zastupitelstva obce obdrželi materiál k prostudování předem písemně ,včetně usnesení
finančního výboru. Po té předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Melounové, která
seznámila členy zastupitelstva obce s navrhovanými změnami.
Předkladatelka bodu navrhuje zastupitelstvu obce provést výše uvedené změny
v příjmech a výdajích. I přes tyto navržené změny zůstává rozpočet obce Spojil na rok 2009
vyrovnaný. Projednávaný materiál (Usnesení finančního výboru III ze dne 9.10.2009) je
nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce. Starosta obce otevřel
k projednávanému bodu diskuzi a následně dal hlasovat.
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat.
.
3.
Projednání Opatření obecné povahy ÚPSÚ Spojil – předkladatel starosta obce,
předseda stavebně a územně plánovacího výboru.
Starosta obce konstatoval, že přípravou a projednáváním územního plánu obce Spojil od
jeho zadání, až po jeho konečný návrh se zastupitelstvo obce zabývá již od roku 2008. Během
této doby byly v souladu se zákonem zveřejňovány všechny potřebné dokumenty týkající se
ÚPSÚ Spojil, čímž byly vytvořeny podmínky pro seznámení se ze strany veřejnosti

s navrhovaným dokumentem včetně práva občanů účasti na veřejném jednání zastupitelstva
obce.
V neposlední řadě měly všechny oprávněné subjekty možnost se vyjádřit na veřejném
projednávání ÚP obce Spojil dne 10. srpna 2009. Usnesením zastupitelstva pověření členové
zastupitelstva obce Spojil projednali vyhodnocení řízení ÚPSÚ Spojil společně
s pořizovatelem ÚP, Magistrátem města Pardubic. Z tohoto vyhodnocení řízení vyplynulo, že
ze všech podaných stanovisek pouze jedno splňovalo zákonnou podmínku námitky. Ostatní
stanoviska měla charakter připomínky. Předkládaný návrh ÚPSÚ Spojil od svého zadání
schváleného zastupitelstvem obce Spojil dne 3.10.2008 nedoznal žádných zásadních změn.
Starosta obce dále konstatoval, že členové zastupitelstva obce obdrželi úplný materiál
„Vyhodnocení řízení ÚP Spojil“ písemně předem, tudíž měli možnost seznámit se s podanou
námitkou a připomínkami k Územnímu plánu obce Spojil. Starosta obce otevřel
k projednávanému bodu diskuzi.
V úvodu diskuze se v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva obce Spojil přihlásil pan
Petr Kment. Předložil zastupitelstvu obce „Petici proti výstavbě poldru na území obce Spojil“
jako zástupce petičního výboru ve složení Roman Frančík, Štefánikova 408, Lázně Bohdaneč
a Petr Kment, K Hájovně 55, Spojil. Starosta obce konstatoval, že přestože nejednal pan
Petr Kment v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Spojil, na který se předem
informoval a nebyla naplněna všechna ustanovení Zákona č.85/1990 Sb. O právu
petičním, je obsah petice natolik závažný, že umožní panu Petru Kmentovi účast
v diskuzi a petici prostřednictvím obecního úřadu přijme. Následně byla petice
prostřednictvím obecního úřadu zaevidována pod. č.j. 153/2009 a přijata. Z výše
uvedených důvodů se bude obec Spojil obsahem petice vážně zabývat a v zákonné lhůtě
odpoví petičnímu výboru. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s úplným
zněním petice. Starosta obce v 19.35 hod. přerušil jednání zastupitelstva obce Spojil s tím, že
pokračování tohoto jednání bude v neděli 1. 11. 2009 od 15.00 hod. Zároveň požádal pana
Petra Kmenta o svolání informativní schůzky občanů zejména těch , kteří petici podepsali se
starostou obce a to na úterý 27.10. 2009 od 16,30 hodin. Místostarostku obce požádal o
zveřejnění termínu této schůzky prostřednictvím místního rozhlasu.
POKRAČOVÁNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL DNE 1.11. 2009
Pokračování jednání bylo zahájeno v neděli 1.11.2009 v 15.10 hod. Starosta a
místostarostka obce informovali zastupitelstvo obce o průběhu informativní schůzky, která
proběhla v úterý dne 27.10.2009 ve věci výstavby poldru se signatáři petice a ostatními
zájemci o tuto problematiku. S politováním konstatovali, že účast občanů na této schůzce
byla ve vztahu k množství podpisů pod peticí minimální, cca 20%. Následně starosta obce
otevřel k předložené informaci diskuzi.
Poté starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání materiál – ÚP obce Spojil.
Konstatoval, že do diskuze k tomuto bodu se řádně a písemně předem přihlásil pan
Ladislav Kment. Jeho písemná žádost o vystoupení v diskuzi bude nedílnou součástí
zápisu. Pan Kment vznesl dotaz, kdy bude vyčištěna zatrubněná část Spojilského odpadu.
Starosta mu odpověděl, že majitelem zatrubnění je Zemědělská vodohospodářská správa.
Obec Spojil o vyčištění zatrubnění Spojilského odpadu požádala a proběhla již řada jednání
na toto téma. Konkrétní termín mu není v tuto chvíli znám. Je uzavřena dohoda o spolupráci
při zabezpečování péče o Spojilský odpad mezi obcí Spojil, Zemědělskou vodohospodářskou
správou a firmou STARZONE. Spojilský odpad byl částečně vyčištěn. Je nutné brát
v úvahu, že i kdyby byl naprosto vyčištěn, je kapacitně nedostačující, neboť je
dimenzován na objem 20leté vody. Vybudován byl za účelem odvodu vod z meliorací
uložených v okolních polích. Pan Kment vznesl dotaz, proč se hráz nevybuduje na
hranici mezi Staročernskem a Spojilem. Starosta mu odpověděl, že toto řešení by nebylo
pro obec Spojil dostatečně efektivní. Obec by tím nebyla chráněna před vodou, která
spadne na katastrálním území Spojil.

Po ukončení diskuze dal starosta obce hlasovat o předloženém dokumentu s návrhem,
aby zastupitelstvo obce Spojil schválilo a vydalo Územní plán obce Spojil formou
„Opatření obecné povahy“.
Hlasování: 7 pro, jeden proti, Opatření obecné povahy ÚPSÚ Spojil bylo přijato.
4.

Projednání záměru výstavby bioplynové stanice Sezemice – předkladatel starosta
obce.
Starosta obce k tomuto záměru města Sezemic uvedl, že projekt řeší účast všech obcí
Svazku obcí Loučná včetně fyzických a právnických osob a osob podnikajících v oblasti
zemědělství. V této fázi nevyplývá obci Spojil finanční či mandatorní závazek, který by byl
vázán na rozpočet nebo majetek obce Spojil. Smysluplností dnešního usnesení zastupitelstva
je přijetí účasti obce Spojil na projektu řešící alternativní zdroj energie, kdy biologický odpad
ze spravovaného území obce Spojil by končil v právě citované bioplynové stanici města
Sezemic. Starosta obce konstatoval, že členové zastupitelstva obce obdrželi předkládaný
materiál předem písemně. Proto k němu otevřel diskuzi. Starosta předložil zastupitelstvu
obce návrh, aby zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením podpořilo záměr města
Sezemic ve věci bioplynové stanice. Následně dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat.

5. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkladatel místostarostka obce.
Místostarostka obce předložila členům zastupitelstva obce předkládaný materiál předem
písemně, proto starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně požádal členy
zastupitelstva, aby Zpráva o činnosti obecního úřadu byla vzata na vědomí. Zpráva o činnosti
obecního úřadu je nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: Všichni přítomní pro, zpráva o činnosti obecního úřadu byla vzata na
vědomí.
6.

Různé.
a)Projednání smlouvy se Statutárním městem Pardubice o sdružení prostředků –
předkladatel starosta obce.
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce Spojil s návrhem dohody mezi Obcí
Spojil a Statutárním městem Pardubice o sdružení prostředků na Studii vlivu stavby na životní
prostředí – „Protipovodňová opatření obce Spojil“. Starosta obce otevřel k projednávanému
bodu diskuzi a následně dal o něm hlasovat.
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat.

b) V bodě různé seznámil starosta obce Spojil členy zastupitelstva obce s výsledky jednání ve
věci dokončení rekonstrukce komunikace III/2982. Současný stav je takový, že současná
politická reprezentace Pardubického kraje nemá vůli uvolnit potřebné finanční prostředky na
dokončení této stavby, jejíž předmět je ve vlastnictví Pardubického kraje. Komunikace bude
ponechána do 30.4. 2010 v režimu stavby, to je do doby než bude zřejmé, zda zastupitelstvo
PK uvolní potřebné finanční prostředky na dokončení této akce. Zároveň budou provedeny
nejnutnější opravy a úpravy komunikace před letošní zimou, aby na stavbě došlo k co
nejmenším škodám v důsledku jejího vlivu. Bude sfrézován práh na přechodu opravené a
stávající komunikace v ulici Na Okrajích před rodinnými domy č.p. 41 a č.p. 47. Dále bylo
projednáno řešení situace silného poškození domu č.p. 41 v důsledku stavby. Dochází
k posouzení této stavby statikem a následně bude zpracován návrh na řešení.

7) Schválení usnesení.
Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo schváleno.
8) Závěr
Jednání bylo ukončeno v 16.50 hodin.

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

