Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013
ze dne 25. června 2013
Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, , Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment,
MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor Kment, Ján Černák
Omluven: Ing. Tomáš Kučera
Neomluven:
Ověřovatelé zápisu: Petr Kment, Ing. Boris Fukátko
Hosté : Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Božena Melounová, Diana Houdová, Vlasta
Kmentová, Bohuslav Kment st., Jan Volše, Ing.Jaroslav Jandl, Jakub Jandl, Miloš Záleský,
Jan Adamec st., Jan Adamec ml., Jan Štěpánek, Eva Štěpánková, Karel Ševeček, Irena
Ševečková, Miroslava Čápová, Ilona Křivková, Vladimír Kostelecký, Jan Štěpánek č.p.87,
Alena Kostelecká, Daniel Sütto, Jitka Süttová, Vladimíra Rozsypalová, Zdeněk Odvody,
Dana Odvodyová.
Jednání zahájeno v 19.38 hod.
1) Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. A následně
předal řízení místostarostce obce.
Místostarostka obce poděkovala za předání řízení a konstatovala, že na jednání zastupitelstva
obce je přítomno osm jeho členů. Omluven je pan Ing. Tomáš Kučera. Konstatovala, že
jednání zastupitelstva obce je usnášení se schopné.
Dále předsedající předložila zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na
pozvánce a úřední desce Obecního úřadu ve Spojile. Dále požádala o rozšíření programu
dnešního jednání, a to o bod Informace o přijatém rozpočtovém opatření č.4/2013 v
kompetenci starosty obce, dále o projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2013
v kompetenci zastupitelstva obce. Tyto body budou zařazeny jako třetí a čtvrtý v pořadí.
Dále předsedající požádala o případné doplnění programu jednání ze strany členů
zastupitelstva obce. Předseda stavebního a územně plánovacího výboru požádal o doplnění
programu ve věci projednání nabídky rodiny Zahálkových bytem Děčín na darování parcel
p.p.č. 144/10 a p.p.č. 144/11 v k.ú. a obci Spojil. Tento bod bude zařazen jako pátý v pořadí.
Starosta obce předložil návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva obce a to ve věci
projednání a schválení postupu při výběru nového nájemce sportovního areálu ve Spojile.
Tento bod bude zařazen jako šestý, při čemž následující body budou chronologicky posunuty.
Následně předsedající předložila návrh programu včetně doplňků ke schválení.

PROGRAM :
1. Zahájení – starosta obce.
2. Zajištění pořizovatelské činnosti pro zprávu o uplatňování Územního plánu
dle § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění – předkladatel starosta
obce a předseda stavebního a územně plánovacího výboru.
3. Informace o přijatém rozpočtovém opatření č.4/2013 v kompetenci starosty obce
– předkladatelka místostarostka obce.
4. Projednání rozpočtového opatření č.5/2013 v kompetenci zastupitelstva obce
Spojil – předkladatelka místostarostka obce.
5. Projednání nabídky rodiny Zahálkových bytem Děčín na darování parcel
p.p.č.144/10 a p.p.č.144/11 v k.ú. a obci Spojil – předkladatel předseda
stavebního a územně plánovacího výboru.
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6. Projednání a schválení postupu při výběru nového nájemce provozní části
nemovitosti sportovního areálu obce Spojil – předkladatel starosta obce.
7. Různé.
8. Závěr.
Hlasování: všichni přítomní pro, program jednání byl schválen.
Předsedající místostarostka obce konstatovala, že zápis z předchozího jednání
zastupitelstva obce byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a nebyla proti němu
vznesena žádná připomínka.
Místostarostka obce konstatovala, že z přítomných hostů se do diskuze nikdo nepřihlásil.
Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje pana
Petra Kmenta a Ing. Borise Fukátka. Následně dala místostarostka hlasovat o návrhu na
ověřovatele zápisu.
Hlasování: všichni přítomní pro, ověřovatelé zápisu byli schváleni.
2) Zajištění pořizovatelské činnosti pro zprávu o uplatňování Územního plánu dle § 55
dost.1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění – předkladatel starosta obce a předseda
stavebního a územně plánovacího výboru.
Místostarostka obce seznámila přítomné s tím že starosta obce předložil zastupitelstvu
obce návrh smlouvy o dílo s firmou Regio, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové na
zajištění pořizovatelské činnosti pro zprávu o uplatňování Územního plánu včetně cenové
nabídky ve výši 24.200,- Kč vč. DPH. Dále konstatovala, že předložený materiál obdrželi
členové zastupitelstva písemně předem. Omluvený člen zastupitelstva obce Spojil pan Ing.
Tomáš Kučera předložil písemně svoji připomínku k projednávanému materiálu, v níž
doporučuje, aby ve smlouvě o dílo v odst. VIII. Platební a fakturační podmínky byly
sjednoceny v bodě 4 časové údaje pro počítání úroků z prodlení a v bodě 7 časové údaje
smluvní pokuty za prodlení s plněním díla, a to na 1 měsíc.
Po té místostarostka obce požádala předkladatele o případné doplnění předkládaného
materiálu a následně otevřela diskuzi k projednávanému bodu.
. Do diskuze se přihlásil Libor Kment s dotazem, jaké podklady bude na základě smlouvy
poskytovat obec firmě Regio Místostarostka obce mu odpověděla, že územní plán byl
pořízen před čtyřmi lety. Od té doby došlo k dalšímu rozvoji obce. Jde tedy o to, aby firma
Regio dostala podklady a informace o veškerých změnách a výstavbě, která za toto období
v obci proběhla, o vydaných stavebních povoleních, územních rozhodnutí a podobně, aby tyto
skutečnosti mohly být vzaty v úvahu při zpracování vyhodnocení o uplatňování územního
plánu.
Místostarostka obce předložila návrh na usnesení a následně o něm dala hlasovat.
Návrh na usnesení č. 4/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje
smlouvu o dílo s firmou Regio, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové na zajištění
pořizovatelské činnosti pro zprávu o uplatňování Územního plánu za nabídnutou cenu
24.200,- Kč vč. DPH a včetně úprav navržených Ing. Tomášem Kučerou.
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat
Usnesení č. 4/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje smlouvu o
dílo s firmou Regio, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové na zajištění pořizovatelské
činnosti pro zprávu o uplatňování Územního plánu za nabídnutou cenu 24.200,- Kč vč.
DPH a včetně úprav navržených Ing. Tomášem Kučerou.
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3) Informace o přijatém rozpočtovém opatření č.4/2013 v kompetenci starosty obce –
předkladatel místostarostka obce.
Místostarostka obce konstatovala, že vzhledem k tomu, že z vyhodnocení plnění rozpočtu
obce Spojil za měsíc květen vyplynuly některé požadavky na zpracování rozpočtového
opatření, přijal starosta obce rozpočtové opatření č.4/2013 v jeho kompetenci. Místostarostka
obce informovala zastupitelstvo obce o přijatém rozpočtovém opatření č.4/2013 v kompetenci
starosty obce. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně
výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k úpravě položek v rámci paragrafů dle
skutečných potřeb výdajové části rozpočtu obce Spojil na rok 2013.
Do diskuze k projednávanému bodu se nikdo nepřihlásil.
Předkladatelka návrhu přednesla návrh na usnesení a následně dala o návrhu hlasovat.
Návrh na usnesení č. 4/2013/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na
vědomí informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.4/2013 v kompetenci starosty obce
Spojil, a to ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel – Ján Černák, informace byla vzata na vědomí.
Usnesení č. 4/2013/II:
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí informaci o přijatém
rozpočtovém opatření č.4/2013 v kompetenci starosty obce Spojil a to ve výši 0,- Kč jak
na straně příjmů, tak na straně výdajů.
4) Projednání rozpočtového opatření č.5/2013 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil
místostarostka obce.
Místostarostka informovala členy zastupitelstva, že z průběžného hodnocení rozpočtu
obce Spojil za měsíc červen 2013 vyplynuly požadavky na zpracování rozpočtového opatření.
Proto místostarostka předložila zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č.5/2013
v kompetenci zastupitelstva obce Spojil. Konstatovala, že předložené rozpočtové opatření
dostali členové zastupitelstva písemně předem. Předkládané rozpočtové opatření je ve výši
228.900,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. V příjmové položce zahrnuje dotaci
úřadu práce na dvě vytvořená pracovní místa v rámci VPP ve výši 154.000,-Kč. Dále
obsahuje navýšenou příjmovou částku ve výši 5.600,-.Kč za dividendy České spořitelny a.s.
Další položkou v příjmech je částka 69.300,-Kč získaná finančními dary občanů na pomoc
povodněmi postižené obci Rudník. Ve výdajové části řeší rozpočtové opatření převod
ušetřených finančních prostředků ve výši 189.000,-Kč na paragrafu 3113, pol. 5321 základní
školy do jednotlivých paragrafů rozpočtu obce Spojil. Rozpočtové změny ve výdajové části se
týkají oprav a udržování veřejného orientačního osvětlení – nátěry stožárů ve výši 80.000,-Kč,
zajištění činnosti pro zprávu o uplatňování Územního plánu obce Spojil ve výši 25.000,-Kč.
Částka ve výši 79.000,-Kč je doporučována převést na položky rezervy. Ve výdajích je
rozpočtována dotace úřadu práce ve výši 154.000,-Kč na VPP. Dále je v tomto RO zahrnuta
částka 69.300,-Kč na nákup nutného vybavení pro povodněmi postižené občany Rudníku.
Tímto rozpočtovým opatřením je doporučováno navýšení par. 3429 ostatní zájmová činnost
ve výši 10.600,-Kč a paragrafu 6171 činnost místní zprávy pol. 5136 knihy a tisk ve výši
1.000,-Kč, 5162 služby telekomunikací ve výši 9.000,-Kč. Oproti tomu na tomto paragrafu a
citované položce došlo k dorovnání částky 10.000,-Kč.
Následně otevřela místostarostka obce k tomuto bodu diskuzi.
Do diskuze se k obsahu materiálu nikdo nepřihlásil. Po té přednesla návrh na usnesení, o
němž dala hlasovat.
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Návrh na usnesení č. 4/2013/III: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2013 ve výši 228.900,-Kč jak na straně příjmů, tak na straně
výdajů.
Hlasování: 6 pro, 1 proti – Ján Černák, 1 se zdržel – Petr Kment, návrh byl přijat.
Usnesení č. 4/2013/III: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2013 ve výši 228.900,-Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
5) Projednání nabídky rodiny Zahálkových bytem Děčín na darování parcel p.p.č.144/10
a p.p.č.144/11 v k.ú. a obci Spojil – předkladatel předseda stavebního a územně
plánovacího výboru.
Předseda stavebního a územně plánovacího výboru informoval o nabídce rodiny
Zahálkových, vlastníků pozemků p.p.č. 144/10 a p.p.č. 144/11 v k.ú. a obci Spojil na
darování těchto pozemků do vlastnictví obce Spojil. Konstatoval, že tuto nabídku projednal
stavební a územně plánovací výbor na svém zasedání dne 23.6.2013. Vzhledem k tomu, že
vlastnictví citovaných pozemků obcí Spojil by nemělo pro ni žádný přínos, stavební a
územně plánovací výbor nedoporučuje zastupitelstvu obce schválení a přijetí daru parcel
p.p.č. 144/10 a p.p.č. 144/11 v k.ú. a obci Spojil do vlastnictví obce Spojil.
Místostarostka obce otevřela k projednávanému bodu diskuzi. a následně dala hlasovat o
návrhu na usnesení.
Do diskuze se přihlásil MVDr. Svatopluk Rozsypal s dotazem, zda správně pochopil,
že se jedná o stavbu na cizím pozemku. V takovém to případě by se měli se svojí nabídkou
obrátit na vlastníka komunikace.
Následně předsedající dala hlasovat o návrhu na usnesení.
Návrh na usnesení č. 4/2013/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením neschvaluje
přijetí daru p.p.č. 144/10 a 144/11 v k.ú. a obci Spojil od rodiny Zahálkových bytem
Děčín.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel - Petr Kment, návrh byl přijat
Usnesení č. 4/2013/IV Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením neschvaluje přijetí
daru p.p.č. 144/10 a 144/11 v k.ú. a obci Spojil od rodiny Zahálkových bytem Děčín.
6) Projednání a schválení postupu při výběru nového nájemce provozní části
nemovitosti sportovního areálu obce Spojil – předkladatel starosta obce.
Starosta obce konstatoval, že v souvislosti se zveřejněným záměrem na pronájem provozní
části nemovitosti sklad, kuchyňka, klubovna a altán v objektu sportovního areálu, Okružní
č.p. 200, na st.p.č. 197 v k.ú. a obci Spojil projevili zájem o pronájem této provozní části
nemovitosti 3 zájemci. Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh, aby výběr nového
nájemce provozní části nemovitosti sportovního areálu byl proveden v co nejkratším termínu
vzhledem k zájmu veřejnosti o podnájem těchto prostor pro konání akcí. Starosta doporučuje,
aby z důvodu objektivního posouzení výběru nového nájemce byli zájemci vyzváni
k písemnému předložení svého záměru na využití a provoz objektu, které jsou předmětem
nájmu, a to do 28.6.2013 do 12.00 hodin prostřednictvím obecního úřadu ve Spojile. Dále
starosta obce předložil návrh, aby vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo přerušeno
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jednání zastupitelstva obce Spojil v bodě č. 6, s pokračováním v pátek 28. 6. 2013 od 19.30
hod. na sportovním areálu obce Spojil.
Místostarostka obce následně otevřela k projednávanému bodu a předloženým návrhům
diskuzi.
Zastupitelstvo obce Spojil se dohodlo na odročení tohoto bodu jednání na den 28.6.2013 od
19.30 hod. v prostoru sportovního areálu. Předsedající vzala na vědomí omluvu pana Libora
Kmenta.
7) Různé.
Starosta obce předložil v bodě různé 2 návrhy na usnesení:
Návrh na usnesení č. 4/2013/V: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje
starostu obce Spojil podáním trestního oznámení na neznámého pachatele pro úmyslné
poškození solárního osvětlení na cestě směrem na Dubinu.
Hlasování: 7 pro, 1 proti – Ján Černák, návrh byl přijat.
Usnesení č. 4/2013/V: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje starostu obce
Spojil podáním trestního oznámení na neznámého pachatele pro úmyslné poškození
solárního osvětlení na cestě směrem na Dubinu.
Starosta obce se dotázal pana Černáka, z jakého důvodu hlasoval proti tomu, aby bylo podáno
trestní oznámení na neznámého pachatele, který poškodil solární osvětlení.
Pan Černák odpověděl, že z toho starosta dělá obyčejnou frašku.
Pan Rozsypal se dotázal pana Černáka, zdali se už naplnily všechny podmínky pro to, aby
mohl podat svoje trestní oznámení. Pan Černák odpověděl, že se ještě nenaplnily, že ještě
neobdržel zprávu z krajského úřadu, jestli je to v pořádku.
Návrh na usnesení č. 4/2013/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje
starostu obce Spojil pana Jana Křivku podáním trestního oznámení pro obecné
ohrožení na neznámého pachatele z důvodu porušení drenážního systému v lokalitě ulice
V Loukách směrem do ulice K Hájovně.
Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi – L. Kment, Ján Černák, návrh byl přijat.
Usnesení č. 4/2013/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje starostu
obce Spojil podáním trestního oznámení pro obecné ohrožení na neznámého pachatele
z důvodu porušení drenážního systému v lokalitě ulice V Loukách směrem do ulice
K Hájovně.
Pan Černák se dotázal, jak to pan starosta myslel, že se kvůli mně možná bude vracet dotace.
Starosta mu odpověděl, že tomu tak skutečně je. Dále vysvětlil, jaké důsledky by mohlo mít
podání podnětu pana Černáka kontrolnímu výboru zastupitelstva Pardubického kraje na
zneužití dotace solárního osvětlení cesty na Dubinu.
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Druhý dotaz pana Černáka: Jak to starosta myslel na obecním úřadě, když říkal, že dělám
všechno proti obci.
Starosta obce odpověděl, že toho dojmu se zbavit nemůže a trvá na tom dál. Občanům jsme
dali slib, že vše budeme konat v zájmu naší obce a jejích občanů. Pan Černák dělá vše pro to,
aby tomu tak nebylo.
8) Závěr.
Jednání bylo ukončeno ve 20.56 hodin.

Ověřovatelé …………………………………………..
……………………………………………
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