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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.2 /2016 

ze dne 23. března 2016                                               

Přítomni: Miluše Telecká, Jan Křivka, Božena Melounová, MVDr. Svatopluk Rozsypal,     

                  MUDr. Karel Mencl CSc., Jan Matěj, Ing. Jaroslav Jandl. 

Neomluven: 0 

Omluven:  Libor Kment 

Ověřovatelé zápisu:  Božena Melounová, Jan Matěj 

Hosté: Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Miloš Záleský, Ing. Jan Meloun, Jan Štěpánek 

čp. 87,  Ing. Tomáš Kučera, Miloš Stradiot. Helena Lacušová, Karel Ševeček, Irena 

Ševečková, Jan Štěpánek čp.51, Martin Bednář, Ing. David Horký, Milan Pavlík, Jan Adamec 

st. Bohuslav Kment st. 

Jednání zahájeno v 18,04 hod. 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Starostka obce zahájila jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

Konstatovala, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zveřejněno na úřední desce 

Obecního úřadu ve Spojile a to i v elektronické podobě. Z jednání se řádně omluvil pan Libor 

Kment z pracovních důvodů. Jednání je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl 

řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a to i v elektronické podobě a nebyla proti 

němu vznesena žádná připomínka. Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Boženu 

Melounovou a pana Jana Matěje, zapisovatelkou paní Danu Štěpánkovou. Před hlasováním 

dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným členům zastupitelstva a veřejnosti. K návrhu 

nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení č.2/2016/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením určuje ověřovateli 

zápisu paní Boženu Melounovou a Jana Matěje, zapisovatelkou paní Danu Štěpánkovou. 

Výsledek hlasování: 8  pro, návrh byl přijat.  

 

Usnesení č.2/2016/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením určuje ověřovateli 

zápisu paní Boženu Melounovou a Jana Matěje, zapisovatelkou paní Danu Štěpánkovou. 

 

    Po té předsedající předložila zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na 

pozvánce v úřední desce Obecního úřadu ve Spojile a předložila návrh na jeho úpravy.  

 

 PROGRAM :  
1. Zahájení – starostka obce.  

2. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel starostka obce. 

3. Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a závěrečného účtu obce Spojil za      

       rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok  

       2015 –  předkladatel - starostka obce, předsedkyně finančního výboru. 

4. Projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2015 – předkladatel starostka obce,  

předsedkyně finančního výboru. 
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5. Projednání a schválení koncepce vybudování obecního dohledového kamerového 

systému – předkladatel starostka obce, místostarosta obce. 

6. Projednání Žádosti APOLENKA z. s. o finanční příspěvek na financování vzniklých 

nákladů sociální služby-Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně 

postižené – předkladatel starostka obce 

7. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014042/VB/02 

 název stavby: Spojil Zahradní – knn – Jurák – předkladatel místostarosta obce. 

8. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na 

křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka – zpravodaj místostarosta 

obce. 

9. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj starostka obce,  

místostarosta obce. 
10. Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období -  zpravodaj starostka obce. 

11. Různé 

12. Závěr. 

Starostka obce konstatovala, že vzhledem k tomu, že doposud nejsou kompletně shromážděny 

podklady k bodu Koncepce vybudování obecního dohledového kamerového systému a to 

zejména z pohledu analytické části efektivnosti kamerového systému a z důvodu 

nepřítomnosti velitele Městské policie Sezemice na jednání, doporučuje, aby tento bod 

programu byl stažen z programu jednání a předložen na dalším jednání zastupitelstva obce, 

které předpokládá svolat mimo schválený plán nejpozději v I. polovině května, na němž by 

byly projednány i ostatní dokumenty, které byly odloženy z dosavadních jednání. Následně 

otevřela k předloženému návrhu diskuzi, po té nechala předsedající o předloženém návrhu 

hlasovat. 

 

 

Návrh usnesení č.2/2016/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje stažení 

bodu č.5 Projednání a schválení koncepce vybudování obecního dohledového 

kamerového systému – předkladatel starostka obce, místostarosta obce z programu 

jednání. 

 

 

Výsledek hlasování: 8  pro,  návrh byl přijat. 

 

Usnesení č.2/2016/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje stažení bodu 

č.5 Projednání a schválení koncepce vybudování obecního dohledového kamerového 

systému – předkladatel starostka obce, místostarosta obce z programu jednání. 

 

Předsedající dále předložila návrh na zařazení bodu Projednání a schválení RO č.2/2016 

v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil a to z důvodu úspěšnosti přidělení dotace v rámci 

VPP .  Po té otevřela k předloženému návrhu diskuzi a předložila návrh na usnesení. 

 

Technickým nedopatřením došlo k posunu v číslování usnesení. 

Návrh na usnesení č.2/2016/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

zařazení bodu Projednání a schválení RO č.2/2016 v kompetenci Zastupitelstva obce 

Spojil na program jednání a to jako bod č.10. 

Výsledek hlasování -  8  pro, návrh byl přijat 

Usnesení č.2/2016/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje zařazení 

bodu Projednání a schválení RO č.2/2016 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil na 

program jednání a to jako bod č.10. 

 



 

3 

 

Předsedající konstatovala, že vzhledem ke schválené změně programu jednání budou ostatní 

body programu chronologicky posunuty. Následně předložila starostka obce ke schválení 

návrh programu jednání po jeho úpravách. 

      

PROGRAM :  
1. Zahájení – starostka obce.  

2. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel starostka obce. 

3. Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a závěrečného účtu obce Spojil za      

       rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok  

       2015 –  předkladatel - starostka obce, předsedkyně finančního výboru. 

4. Projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2015 – předkladatel starostka obce, 

předsedkyně finančního výboru. 

5. Projednání Žádosti APOLENKA z. s. o finanční příspěvek na financování vzniklých 

nákladů sociální služby-Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně 

postižené – předkladatel starostka obce 

6. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014042/VB/02 

 název stavby: Spojil Zahradní – knn – Jurák – předkladatel místostarosta obce. 

7. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na 

křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka – zpravodaj místostarosta 

obce. 

8. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj starostka obce,  

místostarosta obce. 
9. Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období  - zpravodaj starostka obce. 

10. Projednání a schválení RO č.2/2016 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel starostka obce. 

11. Různé 

12. Závěr. 

       Následně dala starostka hlasovat o přijetí předloženého programu. 

 

Návrh usnesení č.2/2016/V:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

předložený program jednání. 

 

Výsledek hlasování:  8 pro, návrh byl přijat. 

 

Usnesení č.2/ 2016/V:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předložený 

program jednání.     

Dále předsedající konstatovala, že do diskuze se písemně předem nikdo nepřihlásil. 

      

2) Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel starostka obce. 

Starostka obce konstatovala, že usnesení z předchozích jednání ZO jsou splněna. Usnesení 

týkající se problematiky veřejného osvětlení, projektu Starzone a současného stavu řešení 

dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-

Hůrka jsou permanentní a tato témata jsou pravidelně zařazena do programu a projednávána 

na jednání zastupitelstva obce. Dále konstatovala, že v platnosti je Usnesení č.1/2016/XIV: 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením souhlasí s rozšířením časového využití 

víceúčelové místnosti sportovního areálu ve Spojile a ukládá připravit  technická, 

organizační a právní opatření s tím související, která budou projednána a schválena na 

příštím jednání zastupitelstva obce. 
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Zodpovídá: starostka obce, Jan Matěj, Bc. Diana Houdová, Ing. Jaroslav Jandl 

Termín: 31.3. 2016 

Starostka obce konstatovala, že je připravena nájemní smlouva mezi obcí Spojil a případnými 

zájemci o využívání víceúčelové místnosti mimo provozní hodiny sportovního areálu . Tato 

smlouva prošla několikerým připomínkováním a členové zastupitelstva obce ji dostali 

k dispozici. Nyní bude smlouva poskytnuta občanům a na základě jejich zájmu budou 

realizována příslušná technická opatření ve smyslu zpřístupnění víceúčelové místnosti mimo 

provozní dobu sportovního areálu. V této souvislosti předložila návrh, aby zastupitelstvo obce 

stanovilo počet smluv, které musí být podepsány, aby bylo ekonomické vynaložit finanční 

prostředky na technická opatření. Předložila návrh, aby realizace celého záměru byla 

podmíněna podepsáním smluv minimálně 5% občanů, což znamená podpis cca 25 smluv. 

Následně předsedající otevřela k přednesené kontrole diskuzi a po té předložila návrh na 

usnesení. V diskuzi vystoupil pan Jan Křivka s úpravou předloženého návrhu. Pan Jan Matěj 

vystoupil s dotazem kolik občanů využívá víceúčelovou místnost. Pan Ing. Jaroslav Jandl 

vystoupil s návrhem, aby byl stanoven termín, do kdy se mohou občané vyjádřit k návrhu 

smlouvy na rozšíření využívání víceúčelové místnosti mimo provozní dobu sportovního 

areálu. Po té předsedající předložila návrh na usnesení. 

 

Návrh usnesení č.2/2016/VI:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

stanovení minimálního počtu podepsaných smluv na 25 a s tím související realizaci 

příslušných technických opatření pro využívání víceúčelové místnosti sportovního 

areálu mimo provozní dobu sportovního areálu. 

 

Místostarosta obce předložil návrh na krátkou přestávku na upřesnění zformulování návrhu na 

usnesení. V diskuzi dále vystoupili MUDr. Karel Mencl CSc., Bc. Diana Houdová, pan Jan 

Křivka. 

 Předsedající následně předložila znění upřesněného návrhu na usnesení.  

 

Návrh usnesení č.2/2016/VI:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

stanovení počtu nájemních smluv na minimální počet 25 podepsaných občany s trvalým 

bydlištěm v obci Spojil v termínu do 30 kalendářních dní od přijetí tohoto usnesení a 

s tím související realizaci příslušných technických opatření pro využívání víceúčelové 

místnosti sportovního areálu mimo provozní dobu sportovního areálu. 

V diskuzi vystoupil Ing. Jan Meloun s technickou poznámkou k předloženému návrhu. Dále 

vystoupil pan Jan Štěpánek čp.87 s návrhem, zda je nutná podmínka stanovení počtu 

podepsaných smluv. Tento návrh podpořil také Ing. Jaroslav Jandl, kterého předsedající 

vyzvala k předložení protinávrhu. Následně v 19,06 hodin přerušila jednání na 10 minut, aby 

navrhovatelé protinávrhu mohli zformulovat návrh na usnesení. 

V 19,14 minut pokračuje jednání. 

Pan Jan Matěj předložil návrh, aby byl tento bod předložen na příští jednání zastupitelstva, 

abychom zjistili do té doby zájem občanů. Starostka obce přednesla návrh na hlasování o 

původním návrhu na usnesení a po té o protinávrhu. Do diskuze se přihlásil MVDr. Svatopluk 

Rozsypal, zda by nebylo lepší návrh stáhnout než o něm hlasovat. 

Starostka předložila nový návrh na usnesení: 

Návrh usnesení č.2/2016/VI: Zastupitelstvo obce Spojil  na základě proběhlé diskuze 

svým usnesením stahuje předložený návrh na realizaci technických opatření pro 

využívání víceúčelové místnosti sportovního areálu mimo provozní dobu sportovního 

areálu z dnešního jednání Zastupitelstva obce Spojil a ukládá předložit tento bod na 

příští jednání zastupitelstva. 

 

 

Výsledek hlasování: 8  pro, návrh byl přijat. 
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Usnesení č.2/2016/VI: Zastupitelstvo obce Spojil  na základě proběhlé diskuze svým 

usnesením stahuje předložený návrh na realizaci technických opatření pro využívání 

víceúčelové místnosti sportovního areálu mimo provozní dobu sportovního areálu 

z dnešního jednání Zastupitelstva obce Spojil a ukládá předložit tento bod na příští 

jednání zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení č.2/2016/VII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Zprávu o kontrole plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil. 

 

Výsledek hlasování:   8 pro, návrh byl přijat. 

 

Usnesení č.2/2016/VII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Zprávu o 

kontrole plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil. 

 

 

 3) Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a závěrečného účtu obce Spojil za    

     rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok      

     2015 –  předkladatel - starostka obce, předsedkyně finančního výboru. 

Starostka obce konstatovala, že předkládané materiály byly řádně zveřejněny na úřední desce 

obecního úřadu po dobu zákonem stanovenou a to i v elektronické podobě. Členové 

Zastupitelstva obce Spojil obdrželi tyto materiály písemně předem. Starostka obce uvedla 

některá základní data z celoročního hospodaření obce Spojil. Příjmy obce Spojil v roce 2015 

činily 5.505.249,96 Kč, což je 117,85% schváleného rozpočtu po úpravách ( v roce 2014 to 

bylo 111,01 %). Výdaje obce Spojil byly ve výši 6.062.553,69 Kč, což je 75,82 %( v roce 

2014 to bylo 70,12 v roce 2013 to bylo 89,25 % a v roce 2012 to bylo 92,96%) schváleného 

rozpočtu po úpravách.  Nárůst výdajů o téměř 6% oproti roku 2014 je způsoben vyššími 

investičními výdaji. Zůstatek na účtu obce Spojil k 31.12. 2015 byl ve výši 1 .914.944,54 Kč 

(v roce 2014 to bylo  2.472.248,27 Kč), což je o 914.944,54 Kč (o 91%) více než se 

předpokládalo. Po té starostka obce uvedla základní data ze Závěrečného účtu obce Spojil za 

rok 2015. Daňové příjmy obce Spojil v roce 2015 byly ve výši 4 502. 672,61 Kč, nedaňové 

příjmy ve výši 347.011,35 Kč a přijaté transfery ve výši 563. 166 Kč. Běžné výdaje obce 

činily 4.605.529,69Kč a kapitálové výdaje byly 1.457.024,00 Kč.  Saldo příjmů a výdajů bylo 

-557.303,73  Kč.                                                                                                                                                                                                                                                        

     Dále starostka uvedla, že dne 18.12. 2015 proběhl dílčí přezkum hospodaření                                                                                         

obce Spojil za rok 2015 a dne 24.2. 2016 proběhl závěrečný přezkum hospodaření. Tímto 

přezkumem nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, tudíž obec Spojil obdržela takzvaný A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

audit, což jí opravňuje čerpat finanční prostředky z dotačních titulů. Po té předala slovo  

předsedkyni finančního výboru. Předsedkyně finančního výboru konstatovala, že předložené 

materiály projednal finanční výbor obce Spojil na svém zasedání dne 2.3. 2016 a doporučil je 

zastupitelstvu ke schválení. 

     Po vystoupení  předkladatelů otevřela starostka obce k předloženým materiálům diskuzi.  

      

Do diskuze k projednávanému bodu se nikdo s přítomných nepřihlásil. Starostka obce  

přednesla návrh na usnesení, o němž dala hlasovat. 

 

Návrh na usnesení č. 2/2016/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

celoroční hospodaření obce Spojil a závěrečný účet obce Spojil za rok 2015 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2015 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:   7   pro, zdržel se 1 – Ing. Jaroslav Jandl, návrh byl přijat.  
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Usnesení č. 2/2016/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční 

hospodaření obce Spojil a závěrečný účet obce Spojil za rok 2015 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2015 bez výhrad. 

 

4) Projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2015 – předkladatel starostka obce, 

předsedkyně finančního výboru. 

      Starostka obce uvedla, že předložené materiály byly zveřejněny na úřední desce obecního 

úřadu a to i v elektronické podobě. Členové Zastupitelstva obce Spojil obdrželi materiály 

předem písemně. Poté starostka obce seznámila přítomné s hlavními údaji z předkládaných 

materiálů. Obec Spojil měla k 31.12.2015 stálá aktiva ve výši 40.466.313,30Kč, oběžná 

aktiva ve výši 2 .222. 175,54 Kč, pasiva celkem ve výši 42.688.488,84Kč. Výsledek 

hospodaření obce Spojil za rok 2015 je 590.543,20 Kč v roce 2014 byl 702.271,48 Kč. 

Starostka dále uvedla, že v průběhu měsíce ledna proběhla dokladová a fyzická inventarizace 

majetku obce Spojil. Obec Spojil vlastní k 31.12. 2015 hmotný a nehmotný majetek včetně 

finančních prostředků na účtech ve výši 52 486 854,16 Kč, což je  107 116,- Kč na jednoho 

obyvatele. .Předsedkyně finančního výboru uvedla, že předkládané materiály byly projednány 

na jednání finančního výboru dne 2.3. 2016 a byly zastupitelstvu obce Spojil doporučeny ke 

schválení. Poté starostka obce otevřela k projednávanému bodu diskuzi a následně předložila 

návrh na usnesení, o němž dala hlasovat.  

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

Návrh na usnesení č. 2/2016/IX: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Účetní závěrku obce Spojil za rok 2015 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil  za rok 

2015 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:  6 pro, zdrželi se 2 – Ing. Jaroslav Jandl, Jan Matěj, návrh byl 

přijat.           

 

Usnesení č.2/2016/IX: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní 

závěrku obce Spojil za rok 2015 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil  za rok 2015 

bez výhrad. 

 

5) Projednání Žádosti APOLENKA z. s. o finanční příspěvek na financování 

vzniklých nákladů sociální služby-Sociálně aktivizační služby pro seniory a 

zdravotně postižené – předkladatel starostka obce 

Starostka obce konstatovala, že projednávanou žádost obdrželi členové zastupitelstva 

obce písemně předem. Vzhledem k tomu, že požadovaná částka nebyla rozpočtována, 

doporučila schválit příspěvek ve výši 50.000,- Kč s tím, že částka ve výši 25.000,- Kč 

bude poukázána do 30.6. 2016 a druhá částka ve výši 25.000,- Kč bude poukázána do 

30.9. 2016 na účet příjemce příspěvku. Následně k předložené žádosti otevřela diskuzi 

a po ní přednesla návrh na usnesení.  V diskuzi vystoupil pan Jan Křivka s dotazem 

vzhledem k tomu, že Apolenka z.s. má sídlo v Pardubicích, v jaké výši jí poskytuje 

příspěvek statutární město Pardubice. Dále v diskuzi vystoupil Ing. David Horký 

s dotazem jaký přínos má činnost Apolenky pro naše občany. Dotazy byly Bc. Dianou 

Houdovou zodpovězeny. 

 Návrh na usnesení č.2/2016/X:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč sdružení APOLENKA z.s. na financování 

provozních nákladů sociální služby-sociálně aktivizační služby pro seniory a 

zdravotně postižené s tím, že částka ve výši 25.000,- Kč bude poukázána do 30.6. 

2016 a druhá částka ve výši 25.000,- Kč bude poukázána do 30.9. 2016 na účet 

příjemce příspěvku, zároveň pověřuje starostku obce uzavřením příslušné 

veřejnoprávní smlouvy. 
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      Výsledek hlasování:  7 pro , zdržel se 1 – Bc. Diana Houdová, návrh byl přijat.  

 

Usnesení č.2/2016/X:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje finanční 

příspěvek ve výši 50.000,- Kč sdružení APOLENKA z.s. na financování provozních 

nákladů sociální služby-sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 

s tím, že částka ve výši 25.000,- Kč bude poukázána do 30.6. 2016 a druhá částka ve 

výši 25.000,- Kč bude poukázána do 30.9. 2016 na účet příjemce příspěvku, zároveň 

pověřuje starostku obce uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

 

6) Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014042/VB/02 

 název stavby: Spojil Zahradní – knn – Jurák – předkladatel místostarosta obce. 

 

Místostarosta obce konstatoval, že předloženou smlouvu obdrželi členové 

zastupitelstva obce písemně předem. Uvedl, že se jedná o naprosto standardní smlouvu, 

která je uzavírána se správci sítí, které jsou umístěny na pozemcích obce či soukromých 

vlastníků. V tomto případě se jedná o kabelové vedení nízkého napětí    pro výstavbu 

rodinného domu pana Juráka v ulici Na Okrajích, respektive Zahradní. Předsedající 

následně otevřela k projednávanému bodu diskuzi a po ní předložila návrh na usnesení. 

V diskuzi vystoupil MUDr. Karel Mencl CSc. s technickou poznámkou ke gramatické 

úpravě smlouvy. Dále vystoupil Ing. Jaroslav Jandl s dotazem na technické řešení 

přípojky. Na dotaz bylo zodpovězeno starostkou a místostarostou obce. 

 

Návrh usnesení č. 2/2015/XI: Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014042/VB/02 název 

stavby: Spojil - Zahradní – knn – Jurák. 

Výsledek hlasování:  8  pro  ,  návrh byl přijat. 

Usnesení č. 2/2015/XI: Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014042/VB/02 název stavby: 

Spojil - Zahradní – knn – Jurák. 

 

 

7) Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na 

křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka – zpravodaj 

místostarosta obce. 

Starostka obce požádala místostarostu obce pana Jana Křivku, aby seznámil přítomné 

s aktuálním stavem. Místostarosta obce konstatoval, že na základě sdělení ředitele ŘSD 

Ing. Vébra je v současné době zpracováváno variantní řešení křížení komunikací I/36 a 

2982/III a v měsíci dubnu bude k těmto návrhům svoláno jednání. Po té otevřela 

k předložené informaci diskuzi a následně předložila návrh na usnesení. V diskuzi 

vystoupila paní Božena Melounová s doplňující informací z jednání k Návrhu nového 

územního plánu města Pardubice, v němž se počítá na křížení komunikací III/2982 a I/36 

s kruhovým objezdem. V diskuzi tuto informaci ještě upřesnil pan Jan Křivka.  

Návrh na usnesení č.2/2016/XII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí Informaci o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil 

na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka. 

 

Výsledek hlasování: 8  pro ,  návrh byl přijat 
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     Usnesení č.2/2016/XII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí   

     Informaci o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na  

     křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka. 

 

 

8) Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj starostka obce,  

místostarosta obce. 

 

        Starostka obce konstatovala, že byl zveřejněn Návrh zadání XX. Změn ÚP Pardubice, 

které se výrazně dotýkají projektu Starzone v k.ú. Černá za Bory a Staročernsko. Obec Spojil 

podala v řádném termínu prostřednictvím svého právního zástupce v této věci Mgr. Jany 

Zwyrtek Hamplové připomínky k Návrhu zadání XX. Změn ÚP Pardubice. Tyto připomínky 

obdrželi členové zastupitelstva obce písemně k dispozici. Následně s jejich zněním seznámila 

všechny přítomné. 

Po té předsedající otevřela k předložené informaci diskuzi a  předložila návrh na usnesení. 
Návrh na usnesení č.2/2016/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 

vědomí Informaci o současném stavu projektu Starzone a.s.. 

 

Výsledek hlasování:  8 pro ,  návrh byl přijat 

 

Usnesení č.2/2016/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 

Informaci o současném stavu projektu Starzone a.s.. 

    

9) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období -  zpravodaj starostka 

obce. 

 

Starostka obce seznámila členy zastupitelstva obce se Zprávou o činnosti obecního úřadu za 

uplynulé období. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. 

Starostka obce následně otevřela k předložené informaci diskuzi. Po té předložila návrh na 

usnesení. 

 

Návrh na usnesení č.2/2016/XIV:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 

     

Výsledek hlasování:  8 pro , návrh byl přijat.  

 

Usnesení č.1/2016/XIV:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Zprávu o 

činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 

 

10) Projednání a schválení RO č.2/2016 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel starostka obce. 

Starostka obce konstatovala, že toto rozpočtové opatření je vyvoláno příslibem dotace  

obci Spojil na VPP. Dále je toto rozpočtové opatření vyvoláno schválením příspěvku pro 

sdružení Apolenka. Předkládané rozpočtové opatření je ve výši 375.000,- Kč jak na straně 

příjmů, tak na straně výdajů. Z toho 325.000,- Kč je na pokrytí nákladů na VPP – mzdy, 

zdravotní a sociální pojištění a 50.000,- Kč příspěvek pro sdružení Apolenka. Následně 

otevřela k předloženému návrhu diskuzi a po té předložila návrh na usnesení. 

 

Návrh na usnesení č.2/2016/XV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 

schvaluje RO č.2/2016 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil ve výši 375.000,- Kč 

jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
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Výsledek hlasování:  8 pro, návrh byl přijat. 

 

Usnesení č.2/2016/XV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje RO 

č.2/2016 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil ve výši 375.000,- Kč jak na straně 

příjmů, tak na straně výdajů. 

 

11) Různé  -  

a) Informace o současném stavu řešení části veřejného osvětlení v lokalitě 

Morčák, které není ve vlastnictví obce Spojil  

Starostka obce informovala o krocích, které podnikla právní zástupkyně obce Spojil ve 

věci veřejného osvětlení. Byl odeslán přípis na pověřený úřad - Městský úřad 

Sezemice, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Husovo náměstí č.p. 790, 

Sezemice s požadavkem na přezkoumání podmínek vydání Kolaudačního souhlasu ze 

dne 23.3.2009, pro stavbu „Technická infrastruktura – veřejné osvětlení a rozhlas, 

stavebník Aaron Bohemia s.r.o., Jindřišská 746, 530 02 Pardubice, IČ 25943740, 

dnešní vlastník VO je Miroslav Jonáš Investment s.r.o., Jindřišská 746, Zelené 

předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 27490726.. Uvedená věc je nadále v šetření, aktuálně 

byl učiněn dotaz na procesní stav věci, protože již uplynula doba dvou měsíců.  

 

V bodě různé vystoupil dále pan Milan Pavlík s problémem nově vznikající černé 

skládky v areálu bývalého zemědělského družstva. Po té se o slovo přihlásil Ing. 

Tomáš Kučera s dotazem na stav řešení skládky nebezpečného odpadu v areálu 

bývalého zemědělského družstva, kterou se zabývalo zastupitelstvo obce  v měsíci 

lednu. Na tyto dotazy bylo zodpovězeno.  

  
 

12) Závěr  

 

S podrobným průběhem jednání zastupitelstva obce včetně diskuze je možné se seznámit na 

stránkách www.spojil.com. 

              

         Jednání bylo ukončeno ve 20,18 hod.  

 

Zápis byl pořízen: 23. 3. 2016   

Zápis byl vyhotoven dne: 31.3. 2016 

 

Zapisovatel: Dana Štěpánková 

 

Ověřovatelé:  

                      Božena Melounová ………..……………………………. 

 
                      Jan Matěj         …………………………………………….  

              

 

Starostka:     Miluše Telecká                  ………………………………………..                                                                                                                                                  
 

  


