Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil

16.12.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 7/2020 ze dne 16.12.2020
Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Daniel Přibyl, Dana Štěpánková, Diana
Houdová, Karel Mencl, Jan Matěj, hosté.
Omluven:
Neomluven: Svatopluk Rozsypal
Ověřovatelé zápisu: Jan Matěj, Karel Mencl
Pozn.: V zápisu jsou zastupitelé obce Spojila a hosté uváděni bez akademických titulů a
hodností.

1. Úvod, schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
Zasedání bylo zahájeno v 18:31 hodin, jednání se zúčastnilo 7 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo
zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Jana Matěje a Karla Mencla.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 7/2020/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Jana Matěje
a Karla Mencla.
Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová.
Zápis ze zasedání č. 6/2020 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu
vznesena žádná připomínka.

Schválení programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod, schválení programu – předkladatel starostka.
Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel místostarosta.
Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.2/2020 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – předkladatel starostka.
Projednání žádosti o změnu Územního plánu Spojil v rámci jeho vyhodnocení –
předkladatel místostarosta.
Informace obecního úřadu – zpravodaj starostka.
Různé.
Závěr.

Starostka obce R. Ministrová předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce
Spojil řídilo předloženým programem.
Usnesení č. 7/2020/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle
předloženého návrhu.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.
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2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání – předkladatel
místostarosta.
Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání
ZoS č. 6/2020 ze dne 25.11. 2020 a konstatoval, že jsou plněna.
Usnesení č. 7/2020/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení
z předchozího jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.

3. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.
2/2020 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci – předkladatel starostka.
Starostka obce informovala, že Nový zákon o odpadech byl schválen PSČR s účinností již od
1.1.2021 a MV na základě intervence MF považuje Vyhlášku obce Spojil č.1/2020 o poplatku
za komunální odpad, ze dne 9.9.2020 za neplatnou, přestože byla vytvořena a schválena MV
dle v té době platného zákona, a nelze na ni uplatnit přechodná ustanovení nového zákona.
Pokud chce obec komunální odpad zpoplatňovat v roce 2021 dle systému, který nejvíce
odpovídá původní vyhlášce, musí schválit novou vyhlášku pro období od 1. ledna 2021,
odpovídající nové právní úpravě v zákoně o místních poplatcích nebo se vrátit k platbě
poplatku na osobu s trvalým pobytem v obci. Po jednáních s oběma ministerstvy předložila
starostka zastupitelstvu obce ke schválení novou OZV č.2/2020, která víceméně splňuje
základní parametry původní vyhlášky. Pro občany a obyvatele obce se v zásadě nic nemění,
obdrží nádoby velikosti s termíny svozu tak, jak si objednali, mírně se mění výše poplatku
z důvodu jeho výpočtu daného novým zákonem, kdy je poplatek vypočítáván na litry odpadu
za kalendářní měsíc. Sazba poplatku byla stanovena na 0,4167 Kč za litr odpadu. Sazba
poplatku byla stanovena s ohledem na občanům deklarované ceny svozu pro rok 2021.
Diskuse: J. Matěj, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z jednání).
Usnesení č. 7/2020/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje OZV
č.2/2020 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v předloženém znění.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. OZV je přílohou zápisu.

4. Projednání žádostí o změnu Územního plánu Spojil v rámci jeho
vyhodnocení – předkladatel místostarosta.
Místostarosta připomenul, že na minulém zasedání zastupitelstva byli zastupitelé seznámeni
se stanoviskem MmP, ale neměli dostatek času k seznámení se s navrhovanými změnami.
Seznámil s programem jednání a výslednými doporučeními Stavební a územně plánovací
komise.
Před projednáváním navrhovaných změn žadateli se projednala Smlouva o úhradě nákladů na
zpracování změny Územního plánu Spojil. V této smlouvě se žadatelé navrhovaných změn
zavazují uhradit náklady spojené s provedením změny ÚP. Místostarosta přednesl návrh
usnesení.
Usnesení č. 7/2020/V: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje text smlouvy o úhradě
nákladů na zpracování změny Územního plánu Spojil v předloženém znění bez výhrad.
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Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Smlouva je přílohou zápisu.
První část změn jsou změny navrhované obcí Spojil, tyto změny Stavební komise doporučuje.
Místostarosta seznámil s navrhovanými změnami a přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č. 7/2020/VI: Zastupitelstvo obce Spoji schvaluje předložené návrhy na
pořízení změny Územního plánu Spojil za obec Spojil v předloženém znění bez výhrad.
Diskuse: Vávra, M. Zavadil, P. Křivánek, J. Dobrovolný, T. Kučera (celá diskuse je na
nahrávce z jednání)
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
Druhá část změn jsou změny vycházejících s žádostí doručených na obec Spojil. Zde se
Stavební komise ztotožňuje s názorem a doporučením MmP a doporučuje přijmout pouze
návrh změny označený jako 6a, týkající se p.p.č.157/148, 157/149, 157/150, 157/152 v kú
obce Spojil. Místostarosta seznámil s navrhovanými změnami a přednesl návrh na usnesení.
Usnesení 7/2020/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh číslo 6a na pořízení
změny Územního plánu Spojil týkající se p.p.č. 157/148, 157/149, 157/150, 157/151 a
157/152 v kú obce Spojil v rozsahu předložené dokumentace.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dokumentace je přílohou
zápisu.
Jednotliví žadatelé přednesli svůj návrh na změnu Územního plánu:
Žadatel J. Dobrovolný seznámil s návrhem na změnu ÚP.
Diskuse: T. Kučera, J. Matěj. (celá diskuse je na nahrávce z jednání)
Druhý žadatel J. Kremlička seznámil s návrhem č. 3 na změnu ÚP a prostřednictvím
zastupitele J. Matěje podal návrh usnesení.
Usnesení 7/2020/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh číslo 3 na pořízení
změny Územního plánu Spojil týkající se p.p.č. 533/1, 529/2 a 529/3 v kú obce Spojil
v upraveném rozsahu. Rozšíření začlenění plochy do BI se schvaluje pouze pro p.p.č.
533/1, a to do celkové výměry 2000 m2, včetně plochy do BV již zanesené. Na parcely
529/2 a 529/3 se tato změna nevztahuje.
Diskuse: D. Štěpánková, R. Ministrová, D. Houdová, T. Kučera, J. Matěj. (celá diskuse je na
nahrávce z jednání).
Hlasování: Pro 5 (T. Kučera, K. Mencl, D. Přibyl, J. Matěj, D. Štěpánková), proti 1(R.
Ministrová), zdržel se 1 (D. Houdová) – usnesení bylo přijato. Žádost je přílohou zápisu.
V 19.54 hodin přestávka 10 minut ve 20:06 hodin zasedání pokračuje.
Žadatel M. Zavadil seznámil s návrhem č.1 a 2 na změnu ÚP a předložil návrh usnesení
prostřednictvím zastupitele J. Matěje.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh číslo 1 a 2 na pořízení změny
Územního plánu Spojil týkající se p.p.č. 148/1,148/2 v kú obce Spojil. Žádost je přílohou
zápisu.
Diskuse: J. Vávra, T. Kučera, R. Ministrová, D. Houdová, D. Štěpánková. (celá diskuse je na
nahrávce z jednání)
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Hlasování: Pro 1 (Matěj), proti (Ministrová, Houdová), zdržel se 4 (Kučera, Mencl, Přibyl,
Štěpánková) – usnesení nebylo přijato. Žádost je přílohou zápisu.
Žadatel P. Křivánek seznámil s návrhem č.4 a předložil prostřednictvím zastupitelky D.
Štěpánkové návrh usnesení.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh č.4 na pořízení změny
Územního plánu Spojil týkající se p.p.č. 246/6,2 46/7 a 276/20 v kú obce Spojil z funkčního
využití NZ na BI.
Diskuse Křivánek, J. Dobrovolný, T. Kučera, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce
z jednání).
Hlasování: Pro 2 (D. Štěpánková, J. Matěj), proti 2 (R. Ministrová, D. Houdová), zdržel se 3
(T. Kučera, K. Mencl, D. Přibyl). – usnesení nebylo přijato. Žádost je přílohou zápisu.
J. Dobrovolný, požádal místostarostu o zformulování a předložení návrhu usnesení k jeho
žádosti.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh číslo 6b na pořízení změny
Územního plánu Spojil týkající se p.p.č. 157/141 v kú obce Spojil v rozsahu předložené
dokumentace.
Hlasování: Pro 0, proti 4 (R. Ministrová, D. Houdová, D. Štěpánková, T. Kučera), zdržel se 3
(J. Matěj, K. Mencl, D. Přibyl), - usnesení nebylo přijato. Žádost je přílohou zápisu.

5. Informace obecního úřadu – zpravodaj starostka
R. Ministrová podala informace o provozu klubovny + tělocvičny, úřední hodiny během
svátků, platba poplatků za popelnice a psi – informace dostanou občané do schránek začátkem
ledna, testování – informace.

6. Různé
Starostka R. Ministrová informovala o zajištění testování pomocí antigenních testů.

7. Závěr
Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva i občanům, kteří přišli, za připomínky,
dotazy a náměty pro další činnost. Popřála hezký zbytek večera a pozvala všechny na příští
zasedání zastupitelstva, předpokládaný termín je ve středu 10.2.2021.
Konec zasedání ZoS – 21:41 hod.
Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:
http://www.spojil.com/zasedani–zastupitelstva/
Starostka Radka Ministrová .....…......................
Ověřovatelé: Jan Matěj .....….....................................
Karel Mencl .....................................
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