
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 7. července 2011 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Libor Kment, Ing. Boris Fukátko,  

MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, Ján Černák. 

Neomluven:  

Omluven : Ing. Tomáš Kučera, Ján Černák na dobu nezbytně nutnou 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Boris Fukátko, Petr Kment  

Hosté :  Kment Bohuslav st., Vlasta Kmentová, 

Jednání zahájeno v 17:10 hodin 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

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

       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na 
pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a předložil zastupitelstvu obce Spojil 
návrh na jeho doplnění o bod Stanovisko obce Spojil k NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU STAUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE s tím, aby tento bod byl zařazen jako 
bod číslo pět a ostatní body programu byly chronologicky posunuty. Dále požádal o  případné 
doplnění programu jednání ze strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo 
z přítomných program jednání již nedoplnil, předložil jej ke schválení v doplněném znění. 
 PROGRAM :  

1. Zahájení – starosta obce.  
      2.  Schválení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. – předkladatel starosta obce. 
      3.  Projednání žádosti Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemků – předkladatelka  
           místostarostka obce. 
      4.  Projednání a schválení záměru realizace víceúčelového hřiště s umělým povrchem –  
           předkladatel – starosta obce. 
      5. Stanovisko obce Spojil k  NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
STAUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE – starosta obce, předseda výboru stavebního a 
územně plánovacího. 
      6. Různé.      
      7. Schválení usnesení a závěr. 
 
Hlasování: 7 pro, program jednání byl schválen 

Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a 
nebyla proti němu vznesena žádná připomínka.   

       Dále předsedající konstatoval, že se do diskuze v souladu s jednacím řádem nikdo 
z přítomných hostů nepřihlásil. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje Ing. 
Borise Fukátka a pana Petra Kmenta. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na ověřovatele 
zápisu. 
Hlasování: 7 pro, ověřovatelé zápisu byli schváleni   
 
 



 
2)  Schválení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. – předkladatel starosta obce. 
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene č. IV-12-2008918/VB/1 mezi obcí Spojil, Na Okrajích 100, Spojil, 
530 02 Pardubice a ČEZ distribuce a.s se sídlem Teplická 874/8,  
405 02 Děčín zastoupenou společností VČE – montáže a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 
Pardubice. Předmětem smlouvy je uložení kabelového vedení nízkého napětí v pozemku 
807/6 v délce 25 metrů pro rodinný dům pana Richarda Mészárose a slečny Markéty 
Staňkové.  Po té otevřel k projednávanému bodu diskuzi a předložil návrh na usnesení, o 
němž dal hlasovat.  
Návrh na usnesení č.5/I/2011: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje  „Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008918/VB/1“ mezi obcí Spojil, 
Na Okrajích 100, Spojil, 530 02 Pardubice a ČEZ distribuce a.s se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupenou společností VČE – montáže a.s., Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice. 
 
Hlasování: 7 pro, předložený návrh na usnesení byl schválen 
  
 
3) Projednání žádosti Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemků – předkladatel         
    místostarosta obce 
 
v 17:15 se dostavil pan Černák 
 
Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce k projednání žádost a návrh zaslaný 
náměstkem hejtmana Pardubického kraje Romanem Línkem na bezúplatný převod pozemků 
v obci a k.ú. Spojil, p.p.č. 807/9, 807/10, 807/11, 807/12, 807/13 – vše ostatní plocha – silnice 
a pozemků p.p.č. 807/7, 807/8 – oba ostatní plocha – ostatní komunikace z vlastnictví 
Pardubického kraje do vlastnictví obce Spojil. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky 
přilehlé ke komunikaci III/2982 a pozemky pod chodníky v centru obce, jejichž údržbu 
zajišťuje obec Spojil, doporučuje zastupitelstvu obce bezúplatný převod schválit. Starosta 
obce otevřel k předloženému bodu jednání diskuzi.  
Diskuze: Přihlásil se pan Černák s dotazem, zda nedojde k navýšení nákladů na zimní a letní 
údržbu. V této záležitosti mu bylo odpovězeno, že nedojde, neboť obec Spojil tuto údržbu 
pravidelně provádí. Pan Libor Kment vznesl dotaz, proč se v žádosti Pardubického kraje 
jednou hovoří o pozemcích a v další části o nemovitosti. Rovněž i jemu byla záležitost 
vysvětlena, že pozemky jsou nemovitost. Pan Meloun vznesl dotaz, zda se převodem 
pozemků zvýší hodnota majetku obce a zda je předběžně známa převáděná hodnota majetku. I 
tomuto bylo odpovězeno s tím, že hodnota majetku se zvýší, ale v tuto chvíli není známa a 
bude předmětem konkrétní smlouvy o převodu majetku.  
     Následně předsedající předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat. 
 
Návrh na usnesení č.5/II/2011: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje bezúplatný převod 
pozemků v obci a k.ú. Spojil, p.p.č. 807/9, 807/10, 807/11, 807/12, 807/13 – vše ostatní 
plocha – silnice a pozemků p.p.č. 807/7, 807/8 – oba ostatní plocha – ostatní komunikace 
z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví Obce Spojil. 
  
Hlasování: 8 pro, usnesení bylo schváleno. 
  
 



4) Projednání a schválení záměru realizace víceúčelového hřiště s umělým povrchem –  
    předkladatel – starosta obce 
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na realizaci víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem. Jedná se o umělý povrch necelé 2 roky starý, který obec zakoupila včetně 
demontáže a dopravy za 20.000,- Kč. Na základě závěrů a doporučení stavebního a územně 
plánovacího výboru byla kontaktována osoba odborně způsobilá – firma Linhart spol. s.r.o.  
Lhotecká 820,250 02 Stará Boleslav, která před koupí posoudila technický stav umělého 
povrchu a konstatovala, že je v zánovním stavu a lze jej opětovně položit a převzít za něj 
záruky. Pořizovací cena nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem se pohybuje dle 
dodavatelů cca 1.200.000,- Kč. Předpokládané náklady na realizaci víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem na sportovním areálu obce Spojil je v současné době ve finanční 
kalkulaci maximálně ve výši cca 600.000,- Kč. Pro obec Spojil je reálné získat dotaci 
z rozpočtu MšmTv ve výši 450.000,- Kč. Předsedající otevřel k projednávanému bodu 
diskuzi. 
Diskuze: Do diskuze se přihlásil pan Libor Kment s dotazem, proč nebyl záměr realizace 
víceúčelového hřiště předem v materiálech, když se o tom hovoří dva měsíce. Místostarostka 
obce mu odpověděla, že se to nezakládá na pravdě. Před dvěma měsíci o této možnosti 
nevěděla nejen ona, ale ani starosta obce. Výhodnou nabídku na pořízení víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem obdržela obec před měsícem. Jinak se o tomto hřišti mluvilo již 
v průběhu posledních dvou let, ale vzhledem k vysoké pořizovací ceně obec od záměru 
ustoupila. Dále uvedla, že o některých záležitostech je v rámci objektivity vhodnější 
informovat osobně než písemně. Tento bod programu byl řádně uveden a zveřejněn na 
pozvánce na jednání zastupitelstva obce. Kdokoliv z členů zastupitelstva i veřejnosti se mohl 
předem informovat. Starosta obce doplnil informaci o fakt, že sám měl po obdržení nabídky 
čas několika málo hodin a musel se rozhodnout. Pokud by takto výhodnou nabídku nepřijal, 
jednal by proti zdravému rozumu. Pokud je zastupitelstvo obce jiného názoru, bude umělý 
povrch nabídnut k odprodeji jinému zájemci. Následně dal hlasovat o předloženém návrhu na 
usnesení.  
 
Návrh na usnesení č.5/III/2011:  Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr realizace 
víceúčelového hřiště s umělým povrchem za předpokladu získání dotace. 
  
Hlasování: 5 pro, 1 proti – Petr Kment, zdrželi se pánové Libor Kment a Ján Černák, 
usnesení bylo schváleno.  
 
 
5) Stanovisko obce Spojil k Návrhu Zadání Územního plánu Statutárního města  
    Pardubice – starosta obce, předseda výboru stavebního a územně plánovacího  
Starosta obce se zeptal přítomných členů zastupitelstva, zda se seznámili s Návrhem Zadání 
Územního plánu Statutárního města Pardubice. Následně starosta předložil zastupitelstvu 
obce návrh stanoviska obce Spojil k Návrhu Zadání územního plánu Statutárního města 
Pardubice, které tvoří nedílnou součást zápisu. 
     Obec Spojil, jakožto dotčená obec jednoznačně trvá na vyřešení protipovodňové ochrany 
v katastrálních územích Černá za Bory, Staročernsko a Spojil. Do doby zrealizování těchto 
protipovodňových opatření v žádném případě nesouhlasí s plánováním jakýchkoliv 
rozvojových lokalit, které by zapříčinily zhoršení odtokových poměrů vod na Spojilském 
odpadu z výše citovaných území. Z uvedeného důvodu obec Spojil nesouhlasí s předloženým 
návrhem Zadání ÚP statutárního města Pardubice. Obec Spojil tímto vyzývá pořizovatele 
Územního plánu města Pardubice, aby v souladu s dostupnými odbornými dokumenty 



řešícími problematiku Spojilského odpadu, zapracoval do návrhu Zadání ÚP Statutárního 
města Pardubice území funkčně vymezená pro protipovodňovou ochranu. 
     Předsedající otevřel k předloženému návrhu diskuzi a následně dal hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 
 
Návrh na usnesení č.5/5/2011: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Stanovisko obce 
Spojil k Návrhu Zadání územního plánu Statutárního města Pardubice. 
 
    Hlasování: 7 pro, zdržel se Ján Černák, usnesení bylo schváleno. 
 
6) Různé 
V bodě různé nebylo nic předloženo. 
 
7) Schválení usnesení a závěr   
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17,45 hodin.  
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
                    
                    ……………………………………………  
 


