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Vážení spoluobVážení spoluobVážení spoluobVážení spoluob����ané,ané,ané,ané,    
                    než jsme se stanež jsme se stanež jsme se stanež jsme se sta����ili jen trošku porozhlédnout, nastává opili jen trošku porozhlédnout, nastává opili jen trošku porozhlédnout, nastává opili jen trošku porozhlédnout, nastává op����t nt nt nt nejkrásnejkrásnejkrásnejkrásn����jší období jší období jší období jší období 
vvvv    roce, roce, roce, roce, ����as Vas Vas Vas Vánoc. Období, kdy lidé kánoc. Období, kdy lidé kánoc. Období, kdy lidé kánoc. Období, kdy lidé k    sobsobsobsob���� mají blíž, kdy i mnohé „sebeledov mají blíž, kdy i mnohé „sebeledov mají blíž, kdy i mnohé „sebeledov mají blíž, kdy i mnohé „sebeledov����jší srdce jší srdce jší srdce jší srdce 
pookpookpookpook����eje“. Veje“. Veje“. Veje“. V����tšina tšina tšina tšina zzzz    nás nachází svnás nachází svnás nachází svnás nachází sv����j klid a štj klid a štj klid a štj klid a št����stí vstí vstí vstí v    kruhu svých rodin. Spolekruhu svých rodin. Spolekruhu svých rodin. Spolekruhu svých rodin. Spole����nnnn����    
nacházíme alesponacházíme alesponacházíme alesponacházíme alespo���� na n na n na n na n����jaký jaký jaký jaký ����as svou duchovní rovnováhu, radujeme se as svou duchovní rovnováhu, radujeme se as svou duchovní rovnováhu, radujeme se as svou duchovní rovnováhu, radujeme se 
zzzz    rozzározzározzározzá����ených oených oených oených o����í našich dí našich dí našich dí našich d����tí a spokojenosti našich nejbližších. Alespotí a spokojenosti našich nejbližších. Alespotí a spokojenosti našich nejbližších. Alespotí a spokojenosti našich nejbližších. Alespo���� na okamžik  na okamžik  na okamžik  na okamžik 
necháme zapomenout na problémy a starostnecháme zapomenout na problémy a starostnecháme zapomenout na problémy a starostnecháme zapomenout na problémy a starosti, které nás provází každodenním i, které nás provází každodenním i, které nás provází každodenním i, které nás provází každodenním 
životem. Snažíme se vytvoživotem. Snažíme se vytvoživotem. Snažíme se vytvoživotem. Snažíme se vytvo����it chvíle pohody a bezstarostnosti pro své drahé.it chvíle pohody a bezstarostnosti pro své drahé.it chvíle pohody a bezstarostnosti pro své drahé.it chvíle pohody a bezstarostnosti pro své drahé.    
                    Dovolte námDovolte námDovolte námDovolte nám,,,,    drazí spoluobdrazí spoluobdrazí spoluobdrazí spoluob����ané, abychom Vám popané, abychom Vám popané, abychom Vám popané, abychom Vám pop����áli co nejvíce táli co nejvíce táli co nejvíce táli co nejvíce t����chto šchto šchto šchto š����astných astných astných astných 
chvil u rodinného krbu nejen o vánochvil u rodinného krbu nejen o vánochvil u rodinného krbu nejen o vánochvil u rodinného krbu nejen o váno����ních svátcích, ale i vních svátcích, ale i vních svátcích, ale i vních svátcích, ale i v    prprprpr����bbbb����hu celého roku 2011. hu celého roku 2011. hu celého roku 2011. hu celého roku 2011. 
PPPP����ejeme Vám hlavnejeme Vám hlavnejeme Vám hlavnejeme Vám hlavn���� pevné zdraví, mnoho pracovních a osobních úsp pevné zdraví, mnoho pracovních a osobních úsp pevné zdraví, mnoho pracovních a osobních úsp pevné zdraví, mnoho pracovních a osobních úsp����chchchch���� a t a t a t a t����šíme se šíme se šíme se šíme se 
na setkání sna setkání sna setkání sna setkání s    Vámi dne 1. Ledna 2011 pVámi dne 1. Ledna 2011 pVámi dne 1. Ledna 2011 pVámi dne 1. Ledna 2011 p����i tradii tradii tradii tradi����ním „Vítání Nového roku“ ve Spojile.ním „Vítání Nového roku“ ve Spojile.ním „Vítání Nového roku“ ve Spojile.ním „Vítání Nového roku“ ve Spojile.    
    
                            Miluše Telecká                                               Miluše Telecká                                               Miluše Telecká                                               Miluše Telecká                                                                                                                                       Jan KJan KJan KJan K����ivkaivkaivkaivka    
                    místostarostka obce                                                               starosta obcemístostarostka obce                                                               starosta obcemístostarostka obce                                                               starosta obcemístostarostka obce                                                               starosta obce    
    

zastupitelstvo obce Spojil , obecní úzastupitelstvo obce Spojil , obecní úzastupitelstvo obce Spojil , obecní úzastupitelstvo obce Spojil , obecní ú����ad Spojil, správce sportovního areáluad Spojil, správce sportovního areáluad Spojil, správce sportovního areáluad Spojil, správce sportovního areálu    
a Vaše redakcea Vaše redakcea Vaše redakcea Vaše redakce    

 

Vážení obVážení obVážení obVážení ob����ané,ané,ané,ané,    
jménejménejménejménem všech m všech m všech m všech ����lenlenlenlen���� Sboru dobrovolných hasi Sboru dobrovolných hasi Sboru dobrovolných hasi Sboru dobrovolných hasi�������� obce Spojil Vám p obce Spojil Vám p obce Spojil Vám p obce Spojil Vám p����eji nastávající eji nastávající eji nastávající eji nastávající 
vánovánovánováno����ní svátky plné radosti a také rodinné a pní svátky plné radosti a také rodinné a pní svátky plné radosti a také rodinné a pní svátky plné radosti a také rodinné a p����átelské pohody. Do nového roku 2011 átelské pohody. Do nového roku 2011 átelské pohody. Do nového roku 2011 átelské pohody. Do nového roku 2011 
pppp����ejeme vše nejlepší, pejeme vše nejlepší, pejeme vše nejlepší, pejeme vše nejlepší, p����edevším hodnedevším hodnedevším hodnedevším hodn���� zdraví, št zdraví, št zdraví, št zdraví, št����stí a dobré nálady.stí a dobré nálady.stí a dobré nálady.stí a dobré nálady.    
    
                                        Starosta SDH obce SStarosta SDH obce SStarosta SDH obce SStarosta SDH obce Spojilpojilpojilpojil    
                                    Ing. Jan MelounIng. Jan MelounIng. Jan MelounIng. Jan Meloun    
    

 

Obec Spojil si Vás dovoluje pozvat na 
 

III. REPREZENTA�NÍ PLES OBCE SPOJIL 
A SDH OBCE SPOJIL 

 

dne 22.ledna 2011 od 19 hod 
ve Spole�enském dom� obce Chote� 

Cena v�etn� dopravy: 150,- K� 
Odjezdy autobus�: 18,10 a 18,40 hod. 
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Letošní první adventní ned�le p�ipadla na 28.11., 
a tak  všechny naše ženy velice uvítaly, že termín 
kurzu  velikono�ní floristiky se poda�ilo zajistit na 
sobotu 27.11. Sice ješt� p�ed n�kolika dny nikomu 
vzhledem k teplotám nep�ipadalo, že se blíží 
Vánoce, ale p�íroda nás op�t p�ekvapila                 
a v sobotu ráno jsme vstávali do jasného bílého 
dne, protože p�es noc  vše p�ikryla asi 4 cm pe�ina 

sn�hu. Tím pádem i nálada dostala jiný ráz                
a p�edváno�ní p�ípravy a t�šení za�alo probíhat     
i v našich domácnostech. 
Jako každý rok se kurz váno�ní floristiky 
odehrával v altánu klubovny sportovního areálu. 
Letošní ú�ast však p�ekonala všechny minulé 
roky, protože se p�ihlásilo 40 zájemc�. Nakonec  
p�išlo kolem 30 žen a 5 d�tí. Je vid�t, že se do 
akcí po�ádaných obcí zapojuje stále více nov� 
p�ist�hovaných ob�an�, což je velmi pot�šující.   
Již od 10 hodiny byly stoly obsazeny  ú�astnicemi 
kurzu a p�ipravené hromady  v�tvi�ek zeleného 
chvojí, buksusu �i tují a drobné ozd�bky p�írodní              
i um�lé a mašli�ky v krabicích �ekaly za své 
uplatn�ní. Všechny tyto materiály se za�aly 
v rukách šikovných žen m�nit v krásné v�ne�ky se 
sví�kami na  st�l nebo záv�sné na dve�e dom�, 
také se tu a tam objevily  košíky a  malé svícínky, 
to byla  p�edevším tvorba našich d�tí.  Pokud si 
n�kdo nev�d�l rady, ochotn� mu poradila naše 
oblíbená lektorka paní Folbrechtová, takže i ti 
mén� zru�ní si nakonec odnášeli dom� p�kné 
výrobky. Mnoho domácností se v tuto sobotu 
rozvon�lo v�ní zeleného chvojí a následn� pak 

 

 
 

N A Š I    M I L Í    J U B I L A N T I 

P�ejeme Vám mnoho zdraví !  

� � � � � 

Do p�íštího vydání zpravodaje budou slavit : 

7.1. pan  Miloš KOSTELECKÝ, �p. 65 
10.1. pan Antonín STAN�K, �.p. 140 

5.2. pan Jan ZAHÁLKA, �p. 25 
16.2. pan Bohumil CHVALA, �p. 29 

3.3. pan Julius SÜTTÖ, �p. 53 
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v ned�li v�ní první zapálené sví�ky na adventním 
v�nci.  
To, že se i letošní kurz váno�ní floristiky vyda�il, 
byla zásluha p�edevším paní �ápové, která                    
i p�esto, že již  není p�edsedkyní komise pro 
ob�anské záležitosti ani �lenkou zastupitelstva 
obce, ochotn� vše na tuto akci p�ipravila                  
a nakoupila tak, aby vše prob�hlo hladce              
a všichni m�li radost ze svých výtvor�. Paní 
�ápové pat�í za její p�ístup k našim obyvatel�m 
velký dík. 
 
 
 
 

 
����������������������������������������������������  

     
     Letos již jubilejn� popáté náš Sbor 
dobrovolných hasi�� obce Spojil uspo�ádal p�ed 
váno�ními svátky tradi�ní váno�ní turnaj ve 
stolním tenisu.       
     V sobotu 4.12.2010 se tedy od 8,00 hod ráno 
sešli k prezenci všichni p�ihlášení ú�astníci ve 
sportovním areálu obce Spojil. V mužské kategorii 
to bylo celkem 8 osob a v d�tské 2, do ženské 

kategorie se letos bohužel nep�ihlásil nikdo. Herní 
systém byl stejný jako v lo�ském roce - byly 
rozlosovány dv� skupiny v nichž hrál každý 
s každým a ve finálových zápasech se pak utkali 
hrá�i s nejvyšším po�tem vít�zství z obou skupin. 
Zápasy byly hrány na 2 vít�zné sety a pro 
všechny kategorie platilo že každý set m�l 11 
mí�k� a podání se st�ídalo po dvou mí�cích.  
     Poté co se všichni ú�astníci cvi�n� rozehráli 
byly zahájeny v 9,00 hod turnajové zápasy. 
Pravideln� se st�ídala utkání obou skupin, 
proložené zápasy závodník� v d�tské kategorii     
a vládla zda p�íjemná sportovní atmosféra. 
Poslední zápas z finálového kola ukon�il kolem 
11,30 hod celý turnaj. Ve 12,00 hod prob�hlo 
slavnostní vyhlášení vít�z� na medailových 
místech. Všichni obdrželi od našeho sboru krásné 
trofeje (poháry zlaté nebo st�íbrné barvy) v�etn� 
diplom� a vít�z prvního místa jako vždy ješt� 
putovní pohár. Zajímavostí letošního ro�níku bylo 
to, že medailová místa vybojovali závodníci, kte�í 
ješt� na stupních vít�z� v p�edchozích ro�nících 
nestáli. 

 
 Po�adí vít�z�: 

Mužská kategorie:     D�tská kategorie: 
1. místo – Milan Bakeš                                      1. místo – Ji�í Netušil 

  2. místo – Tomáš Záleský        2. místo – Petr Netušil 
3. místo – Zden�k Barnet ...........................................................................                                 

 
     Všem ú�astník�m turnaje se 5. ro�ník turnaje moc líbil a p�kn� si jej užili. Nezbývá než op�t vyzvat 
všechny naše spojilské sportovce, aby stolní tenis piln� trénovali pro p�íští ro�ník a to nejlépe p�ímo 
v našem sportovním areálu ve Spojile. 
        Starosta SDH obce Spojil 
              Ing. Jan Meloun 
 
����������������������������������������������������  



A�koliv  v sobotu 4.12. ve�er venku mrzlo jen to 
prašt�lo, Mikuláš ani letos nezapomn�l na d�ti ve 
Spojile. Aby všechny stihl obejít a obdarovat, 
po�ídil si tentokrát nevšední povoz – speciální 
t�íkolku – kolo s vozíkem vp�edu zvané  

Christiania. A aby �ert cestou nezdržoval naložil 
Mikuláš �erta do vozíku. M�l tak také jistotu, když 
má �erta na o�ích, že �ert nebude  ujídat z nadílky 
pro d�ti .Takže takto p�ipraven se vydal Mikuláš            
i s �ertem objížd�t jednotlivé d�ti�ky.   
Je všeobecn� známo, že Mikuláš ví vše, co 
nezbedné ratolesti páchají a když jim to 
p�ipomínal, za�al si  ob�as i �ert d�lat nad�je , že 
by mohl n�koho odnést v pytli do pekla, a tak 
ob�as ukápla i n�jaká ta slzi�ka. Ale vše je na 
sv�t�  dob�e za�ízeno, a tak posta�ila básni�ka 
n�komu i písni�ka, aby si malý neposlucha své 
h�íšky od�inil. Za odm�nu a pochvalu za skutky 
dobré obdržel každý balí�ek se sladkostmi                  
a ovocem.                       
     Cesta Mikuláše byla dlouhá navštívil letos 29 
d�tí a byl z toho p�kn� unaven. Není divu takový 
kopec dárk� a �erta k tomu na vozíku, to není 
žádná legrace. Jen to ho h�álo u srdce,  všechny 
d�ti�ky m�ly snahu se polepšit a slíbily, že už 
nebudou zlobit a budou své rodi�e poslouchat a 
za to jim Mikuláš slíbil, že se na n� p�ijde za rok 
op�t podívat. 

����������������������������������������������������  
 

 
Tak jsme se kone�n� do�kali. Do�kali toho 
kýženého okamžiku. Po letech �ekání, provizoria 
v silni�ním provozu, kdy p�edstavitel�m obce, ale 
zejména n�kterým spoluob�an�m p�ibylo vrásek 
na �ele máme novou komunikaci. Historie této 
stavby sahá do roku 2004, kdy spat�il sv�tlo sv�ta 
projekt z  dílny Ing. Ji�ího Stránského na 
rekonstrukci komunikace III/2982 v obci Spojil, 
v�etn� rozší�ení k�ižovatky komunikace I/36                     
a komunikace III/2982. Tehdejší politická 
reprezentace  obce Spojil a Pardubického kraje 
zcela logicky odsunula tuto stavbu na dobu, až 
bude v obci Spojil dokon�ena výstavba v lokalit� 
Mor�ák, aby nedocházelo k nadm�rnému 
zat�žování nové komunikace  nákladními vozy            
a stavební technikou. 
     V roce 2007 v souvislosti s rekonstrukcí 
komunikace I/36 v úseku Husova ulice Pardubice 
– Po�áply, bylo provedeno rozší�ení k�ižovatky  
I/36 a komunikace III/2982 na výjezdu z obce 
Spojil. V zá�í roku 2008 za�ala firma Bauset CZ 
a.s. Pardubice s dlouho o�ekávanou rekonstrukcí 
jediné p�ístupové komunikace do naší obce. 
Dokon�ení stavby bylo plánováno do konce roku 
2008 a tak jsme všichni o�ekávali po více jak 
t�iceti letech krásný váno�ní dárek v podob� nové 
komunikace. Chyba lávky. Naše radost byla 

p�ed�asná. Zní to paradoxn�, ale p�í�inou 
ochlazení naší radosti nebylo nic jiného, než 
výsledky voleb do zastupitelstev kraj�. Do vedení 
Pardubického kraje nastoupila nová politická 
reprezentace z �ad �SSD. Ješt� pomalu 
nedozn�la první slova  komentátor� o výsledcích 
voleb a již bylo rozhodnuto. Stavba rekonstrukce 
komunikace III/2982 byla zastavena. Všichni 
v�etn� dodavatele stavby jsme doufali, že se 
jedná o krátkodobou záležitost než se noví 
funkcioná�i kraje zorientují. Jak hluboce jsme se 
mýlili. Ta „krátkodobá záležitost“ trvala dva roky. 
Dva roky ježd�ní stavbou, dva roky ohrožování 
zdraví ú�astník� silni�ního provozu na této 
komunikaci, riskování škod na majetku ob�an�            
a co bylo nejhorší, hrubé poškození nemovitosti 
rodiny Musilových v d�sledku nedokon�ené 

5 
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stavby. Byly to dva roky plné neustálých jednání          
a dopisování si s vedením Pardubického kraje, 
s ministry dopravy. Nic nepomohly ani intervence 
poslanc� nap�í� politickým spektrem. Vedení 
Pardubického kraje, který je vlastníkem této 
komunikace, bylo naprosto neoblomné. Nic platná 
nebyla ani petice ob�an� z ulice Na Okrajích. 

Teprve až po zahájení �ešení poškození 
nemovitosti rodiny Musilových právní cestou se 
za�aly „hýbat ledy“. V srpnu letošního roku 
vyhlásil Pardubický kraj podlimitní výb�rové �ízení 
na „Realizace stavby  Spojil – oprava silnice 
III/2982 „ s termínem dokon�ení do 31.10. 2010.  
Následn� se v obci za�ali objevovat pracovníci 
firmy Skanska  a.s., kte�í provád�li zam��ení 
stavby.  A pak  se  op�t nic ned�lo. Až v p�lce 

�íjna za�ala firma M-silnice a.s. za�izovat v obci 
staveništ�. To bylo signálem, že se z�ejm� bude 
ve stavb� pokra�ovat, což nám bylo potvrzeno            
i zástupci Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje, jakož to  správce komunikace. Našim 
p�ekvapením však ješt� nebyl konec. Najednou 
jsme se dozv�d�li, že investorem není Pardubický 
kraj, ale Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje. To již nemohlo nic zm�nit na tom, že se 
komunikaci t�sn� p�ed nástupem zimy poda�ilo 
dokon�it vyjma terénních úprav. Tak jsme v úterý 
7. prosince 2010 mohli být sv�dky kolaudace 
nové, jediné p�ístupové komunikace do naší obce. 
Pásku slavnostn� p�est�ihl starosta obce Jan 
K�ivka, zástupce Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje Bc. Ji�í Synek, projektant 
stavby Ing. Ji�í Stránský, zástupci dodavatele  
firmy M-silnice a.s. pan Kraj�ík , Ing. �ezní�ek      
a další hosté. Velkou skvrnou na celé této stavb� 
z�stává poškozená nemovitost rodiny Musilových. 
Bohužel �ešení této kauzy s Pardubickým krajem 
bude „b�h na dlouhou tra�“. 
  Naše obec dostala v podob� nové komunikace  
nejkrásn�jší váno�ní dárek za poslední roky. 
Záv�rem je t�eba up�ímn� pod�kovat zejména 
Správ� a údržb� silnic Pardubického kraje v �ele 
s  jejím �editelem Ing. Miroslavem N�mcem               
a technickým dozorem stavby Bc. Ji�ím Synkem 
za projev v�le a odvahy dokon�it tuto stavbu 
z vlastních prost�edk�, dále firmám Bauset CZ a.s. 
a M-silnice a.s., za její realizaci. 

 
����������������������������������������������������  
 

 
       Do komunálních voleb roku 2010 v naší obci právoplatn� promluvilo celkem 268 voli�� z celkového 
po�tu 349, což p�edstavuje volební ú�ast 76,8 %. Rozhodovalo se mezi dv�ma volebními týmy, které se 
ve finále d�lily o k�esla v zastupitelstvu v pom�ru 6:3. Vysoká volební ú�ast dává tušit, že více než t�i 
�tvrtiny obyvatel Spojila zajímá politické d�ní na lokální úrovni a nezbývá než se t�šit, že všichni tito 
voli�i budou zvolené zástupce obce v jejich funkcích sledovat a kontrolovat. A protože být jen drábem     
a remcalem není práv� nejš�astn�jším �ešením ani na komunální úrovni, p�ejme si, aby naši zvolení 
zástupci našli ve svých voli�ích také dostate�nou podporu pro svá ne vždy snadná rozhodování. 
     Po všech složitých p�epo�tech a p�esunech, které po prob�hlých volbách nastaly, bylo ustaveno na 
další �ty�i roky devíti�lenné zastupitelstvo. Jeho sestava i se získanými hlasy jednotlivých kandidát� 
obou sdružení je zobrazena v p�ipojené tabulce. Ti v šedé zón� tabulky pak p�edstavují náhradníky. 
     Jak si nové zastupitelstvo obce Spojil rozd�lilo onoho p�íslove�ného „medv�da“ a jak nastartovalo 
svoji práci, je v níže uvedených zápisech z jeho prvních jednání.  
 

Volební strana �.1 
 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁT	 PRO 
ROZVOJ A SAMOSTATNOST OBCE SPOJIL 

Volební strana �.2 
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁT	 

„ZM
NA“ 

Jméno kandidáta Celkový 
po�et hlas� Jméno kandidáta Celkový 

po�et hlas� 
Jan K�ivka 146 Petr Kment 103 
Miluše Telecká 182 Libor Kment 119 
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Jan Meloun 161 Ján �ernák 88 
Svatopluk Rozsypal 164 Tomáš Plechá�ek 103 
Boris Fukátko 140 Ivana Plechá�ková 89 
Tomáš Ku�era 159 Zden�k Fibich 91 
Bohuslav Kment 162 Jan Palov 99 
Božena Melounová 150 Alena Karešová 106 
Vladimír Kostelecký 155 Ji�í Novák 88 

 
     Jak ve Spojile dopady senátní volby je také dostate�n� známo, tak jen pro po�ádek uvádíme, že 
v prvním kole byla ú�ast našich ob�an� s platnými hlasy tém�� 65 %, ve druhém o poznání menší (35,5 
%). V našem volebním okrsku získal z prvního kola nejvíce hlas� (63=28 %) Ji�í Málek. To však pro jeho 
postup nesta�ilo, nebo� z osmi kandidát� v celém regionu z�stali do druhého kola Miluše Horská a Ji�í 
Komárek. Z n�j vyšla jako celkový vít�z Miluše Horská, která si u nás z druhého kola „odnesla“ 78% 
podporu. 

 
 

Zápis z �ádných jednání zastupitelstva obce Spojil  
 

ze dne 10. a 23. listopadu a ze dne 15. prosince 2010 
 
     

10. listopadu 2010 
     Jednání zastupitelstva obce Spojil zahájil dosavadní starosta obce Jan K�ivka. Jednání bylo svoláno tak, aby se 
v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích konalo do 15 dn� ode dne uplynutí lh�ty pro podání návrh� soudu na 
neplatnost voleb nebo hlasování. Jednání se zú�astnili všichni zvolení zastupitelé. P�edsedající p�edložil 
zastupitelstvu obce program jednání a dále byli schváleni ov��ovatelé zápisu. P�edsedající následn� informoval 
všechny p�ítomné ob�any o tom, že dne 29.10.2010 obdržel rezignaci �lena zastupitelstva za Sdružení nezávislých 
kandidát� Zm�na, pana Ing. Tomáše Plechá�ka, Ph.D., a že vzhledem k této skute�nosti vydal v souladu 
s p�íslušnými zákony osv�d�ení o zvolení �lenem zastupitelstva obce Spojil panu Jánu �ernákovi, který byl prvním 
náhradníkem za Sdružení nezávislých kandidát� Zm�na. 

      Po t�chto úvodních procedurách p�istoupilo 
zastupitelstvo ke složení slibu. Složení slibu prob�hlo 
tak, že p�edsedající p�e�etl slib stanovený v zákonu      
o obcích v tomto zn�ní: „Slibuji v�rnost �eské 
republice. Slibuji na svou �est a sv�domí, že svoji 
funkci budu vykonávat sv�domit�, v zájmu obce Spojil 
a jejích ob�an� a �ídit se Ústavou a zákony �eské 
republiky.“ Jmenovit� vyzval p�ítomné �leny zastu- 
 

pitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“        
a podpisem na p�ipravený arch. Žádný �len 
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib 
s výhradou. P�edsedající doporu�il, aby zastupitelstvo 
obce Spojil svým usnesením vzalo na v�domí složení 
slibu bez výhrad všemi �leny zastupitelstva. Po té 
zazn�la státní hymna �eské republiky. 

     Jak je pravidlem na ustavujících zasedáních, složil dosavadní starosta obce, Jan K�ivka, sv�j mandát a p�edal 
�ízení jednání zastupitelstva obce Spojil nejstaršímu �lenu zastupitelstva, panu Svatopluku Rozsypalovi. 
 

      Nový p�edsedající tak p�istoupil k dalšímu bodu 
programu, což byla volba neuvoln�ného starosty obce 
Spojil. P�edsedající doporu�il, aby volba starosty 
probíhala aklamací. O p�edloženém návrhu dal 
hlasovat. V hlasování se vyjád�ilo 8 zastupitel� pro,       
1 proti (Petr Kment). 
      P�edsedající dále požádal zástupce obou sdružení 
nezávislých kandidát� a �leny zastupitelstva obce             
o p�edložení návrh� na funkci starosty obce Spojil. 
Sdružení nezávislých kandidát� Zm�na navrhlo jako 
kandidáta na starostu obce Spojil paní Miluši Teleckou, 
ta však kandidaturu nep�ijala. Sdružení nezávislých 

kandidát� pro rozvoj a samostatnost obce Spojil 
navrhlo jako kandidáta na starostu obce Spojil pana 
Jana K�ivku, ten kandidaturu p�ijal. Vzhledem k tomu, 
že první navržený kandidát na funkci starosty obce 
kandidaturu nep�ijal, dal p�edsedající hlasovat               
o návrhu, aby starostou obce byl zvolen pan Jan 
K�ivka. Stalo se tak v hlasování, kde bylo 5 pro, 3 proti 
(Libor Kment, Petr Kment, Ján �ernák) a 1 se zdržel 
(Jan K�ivka). 
      Po volb� nového starosty obce Spojil mu 
p�edsedající p�edal další �ízení jednání zastupitelstva 
obce.   

 

       Nový starosta pak p�istoupil k dalšímu bodu programu, což byla volba místostarosty obce Spojil. Sou�asn� 
s tím nejd�íve p�edložil návrh, aby funkce místostarosty obce Spojil byla funkcí neuvoln�nou a sou�asn� informoval 
všechny p�ítomné, že je p�ipraven v nejbližší budoucnosti p�edložit zastupitelstvu obce návrh, aby funkce 
místostarosty obce byla funkcí uvoln�nou. K p�edloženému návrhu otev�el p�edsedající diskuzi a následn� dal 
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hlasovat o p�edloženém návrhu. Hlasovalo 7 pro, 1 proti (Svatopluk Rozsypal), 1 se zdržel (Petr Kment). V dalším 
p�edsedající doporu�il, aby volba místostarosty probíhala aklamací. O p�edloženém návrhu dal hlasovat. Kladn� se 
vyjád�ili všichni zastupitelé. 
      Sdružení nezávislých kandidát� Zm�na navrhlo jako kandidáta na místostarostu obce Spojil paní Miluši 
Teleckou. Stejný návrh p�edneslo i Sdružení nezávislých kandidát� pro rozvoj a samostatnost obce Spojil. 
V hlasování pak byla M.Telecká potvrzena ve funkci 8 zastupiteli, sama se zdržela hlasování. 
 

*****
     V pokra�ujícím jednání pak starosta obce navrhl 
zastupitelstvu schválit p�íslušné výbory jako sv�j 
odborný a poradní orgán, kdy Finan�ní a Kontrolní 
výbor jsou ustaveny ze zákona, Výbor pro ob�anské 
záležitosti, Výbor stavební a územn� plánovací a Výbor 
pro bezpe�nost, po�ádek a životní prost�edí jsou 
pomocnými orgány starosty obce. Z�ízení výbor� bylo 
schváleno jednomysln�. 
     Starosta obce dále informoval, že v p�enesené 
p�sobnosti výkonu státní správy na úseku 
p�estupkových �ízení je z�ízena Komise pro 
projednávání p�estupk�. P�edsedkyní této komise byla 
jmenována starostou obce Spojil JUDr. Sv�tlana 
Pechá�ková. Tato komise je v�etn� p�edsedkyn�           

a zapisovatele �ty��lenná. Zapisovatelkou uvedené 
komise pro projednávání p�estupk� je starostou obce 
Spojil jmenována paní Dana Št�pánková. P�ísedícími 
této komise byli jmenováni paní Miluše Telecká a pan 
Bohuslav Kment ml. Starosta obce pro volební období 
2010 – 2014 je p�ipraven u�init v této komisi personální 
zm�ny, a to odvoláním stávajících p�ísedících               
a jmenováním nových dvou �len�. Z uvedeného 
d�vodu starosta obce nabízí Sdružení nezávislých 
kandidát� „Zm�na“ p�edložit návrhy na jmenování dvou 
nových �len�, a to do 18.11.2010. Sdružení 
nezávislých kandidát� „Zm�na“ vzalo tuto informaci na 
v�domí. 

***** 
     Dalším bodem jednání se stala volba jednotlivých 
p�edsed� výbor�.  Na  funkci p�edsedy finan�ního 
výboru byl starostou navržen Ing. Jan Meloun, který 
svoji kandidaturu p�ijal. Sdružení nezávislých kandidát� 
„Zm�na“ navrhlo za p�edsedu finan�ního výboru pana 
Libora Kmenta. V hlasování byl zvolen Ing.Meloun 
po�tem 5 pro, 3 proti (Libor Kment, Petr Kment, Ján 
�ernák), zdržel se Ing. Meloun. 
     Na p�edsedu kontrolního výboru starosta obce 
navrhl pana Petra Kmenta. Navržený kandidát však 
funkci nep�ijal. Proto starosta dále navrhl pana Jána 
�ernáka. Ten funkci p�ijal a v hlasování byl zvolen               
8 zastupiteli, sám se zdržel hlasování. 
     Na p�edsedu výboru pro ob�anské záležitosti 
starosta navrhl pana Libora Kmenta, který funkci p�ijal 
a v hlasování byl zvolen 8 zastupiteli, sám se zdržel 
hlasování. 
     Na p�edsedu stavebního a územn� plánovacího 
výboru byl p�edložen návrh na pana Ing.Borise 
Fukátka. Navržený kandidát funkci p�ijal, v hlasování se 

6 zastupitel� vyjád�ilo pro, 3 se zdrželi (Libor Kment, 
Petr Kment, Ján �ernák). 
     Na funkci p�edsedy výboru pro bezpe�nost, po�ádek 
a životní prost�edí nominoval starosta pana Petra 
Kmenta. Navržený kandidát funkci p�ijal a v hlasování 
byl následn� potvrzen 8 zastupiteli, sám se zdržel 
hlasování. 
     Po této volb� starosta obce informoval �leny 
zastupitelstva, že bezodkladn� vydá osv�d�ení o vol-
b� všem p�edsed�m jednotlivých výbor�. Sou�asn� 
požádal zvolené p�edsedy výbor�, aby p�edložili do 
23.11.2010 jména �len� jednotlivých výbor�, se kterými 
budou v dané oblasti pracovat.   
     Vzhledem k �asovou tísní, pro tvorbu rozpo�tu pro 
rok 2011, požádal starosta obce p�edsedu finan�ního 
výboru o pokud možno dodržení co nejkratšího termínu 
pro delegování �len� finan�ního výboru tak, aby mohl 
zahájit práce na p�íprav� rozpo�tu pro rok 2011. Cílem 
této  výzvy  bylo,  aby obec  vstoupila  do  roku  2011 
se schváleným rozpo�tem a ne s  rozpo�tovým 
provizoriem.  

  

     Do bodu „R�zné“ se nikdo z p�ítomných zastupitel� obce nep�ihlásil. Starosta obce dal proto možnost 
p�ítomným p�ihlížejícím ob�an�m, aby se p�ihlásili do diskuze s dotazy, p�ipomínkami apod.. Do diskuze se 
p�ihlásila paní Helena Chválová s p�ipomínkou, že panu Petru Kmentovi nep�ísluší funkce p�edsedy výboru pro 
bezpe�nost, po�ádek a životní prost�edí z toho d�vodu, že jezdí p�es obec p�íliš vysokou rychlostí a to autem, které 
ohrožuje obyvatele obce zápachem a škodlivými spalinami. Petr Kment, p�edseda výboru pro bezpe�nost, po�ádek 
a životní prost�edí, na to reagoval tím, že auto, kterým jezdí, má emisní kontrolu a rovn�ž zpochybnil její tvrzení            
o rychlé jízd�. Na to starosta obce vyjád�il p�esv�d�ení, že pan Petr Kment jako p�edseda výboru pro bezpe�nost, 
po�ádek a životní prost�edí p�jde ob�an�m p�íkladem a bude se jist� chovat v souladu se slibem, který složil, aby 
tak nezavdával d�vody k obdobným stížnostem. 

                 
 

 
23. listopadu 2010 

     Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno                    
v souladu s jednacím �ádem. Starosta p�edložil 
zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva 
obce a p�ítomných �len� zastupitelstva obce se zeptal, 

zda má  n�kdo n�jakou p�ipomínku �i dopln�ní 
k p�edloženému návrhu. Pan Ján �ernák požádal                
o dopln�ní programu o bod informace o výstavb� 
kulturního domu s tím, že o tom nic nev�dí a tudíž by 
cht�li v�d�t n�co bližšího. Starosta obce konstatoval, 



 9 

že v tuto chvíli není tato záležitost na programu jednání 
a t�eba dodržovat zákonné procedury a jednací �ád. 
Op�t se zeptal p�ítomných, zda mají n�jaké p�ipomínky 
�i dopln�ní k návrhu rozší�ení bodu rozpo�tového 
opat�ení. Jelikož tomu tak nebylo, starosta obce 
požádal o p�ípadné dopln�ní programu jednání ze 
strany �len� zastupitelstva obce. Pan �ernák tedy op�t 
požádal o dopln�ní programu jednání zastupitelstva 
obce o informaci o výstavb� kulturního domu. Starosta 
obce odpov�d�l panu �ernákovi, že mu není známa 
žádná výstavba kulturního domu. Pan �ernák doplnil, 
že tedy spole�enského domu. Starosta odpov�d�l, že 
mu není známo nic ani o výstavb� spole�enského 
domu. Pan �ernák sv�j dotaz zd�vodnil tím, že se o 
výstavb� kulturního domu, respektive spole�enského 
domu v obci Spojil píše v novinách a tudíž by rád znal 
podrobn�jší informace. Starosta obce se dotázal, 
v kterých novinách se takto psalo. Pan �ernák 
odpov�d�l, že neví, že noviny nesleduje, pouze 
Hospodá�ké noviny a tuto informaci má od lidí. 
Místostarostka obce doplnila, že se z�ejm� jedná               
o obsah rozhovoru se starostou obce v sobotním 
vydání Pardubických novin ze dne 20.11. 2010. Poté 
starosta obce seznámil tazatele a p�ítomné s �ástí své 
odpov�di noviná��m, která se týkala výše citovaného 
dotazu, na otázku, ve kterých projektech budete 
pokra�ovat z p�edchozího volebního období? Uvedl, že 
odpov�d�l v souladu s volebním programem našeho 
SNK za rozvoj a samostatnost obce Spojil. „Budeme se 
zajímat o vybudování d�stojného zázemí pro naše 
seniory, hasi�e, technické služby a ú�ad. Stranou 
nemohou  z�stat ani naše ratolesti, tudíž chceme �ešit 
otázku mate�ské školy.“  Dále starosta obce 
konstatoval, že v sou�asné dob� nikdo p�esn� neví, jak 
se tento objekt bude jmenovat a není aktuální se 

výstavbou zmín�ného za�ízení zabývat na jednání 
dnešního zastupitelstva obce. Starosta obce se 
následn� zeptal pana �ernáka, zda mu tato odpov�� 
sta�í. Pan �ernák konstatoval, že pro tuto chvíli ano. 
Starosta obce se pak znovu dotázal �len� 
zastupitelstva obce, zda chce ješt� n�kdo doplnit 
program jednání. P�ihlásil se pan Libor Kment s tím, 
aby p�íšt� byly jednotlivé body programu na pozvánce 
více konkretizovány a popsány, o �em se v nich bude 
jednat, aby pozvánka byla pracovní verzí návrhu zápisu 
z jednání a mohl se tak �ádn� p�ipravit na jednání. Na 
to mu starosta a místostarostka odpov�d�li, že dle 
obecn� platných zásad pozvánka obsahuje body 
programu a nelze ji zam��ovat s návrhem zápisu. Pro 
�ádnou p�ípravu na jednání dostávají �lenové 
zastupitelstva p�edem a písemn� všechny st�žejní 
materiály, v�etn� pracovní verze návrhu zápisu 
z jednání, kde je obsah blíže specifikován, v�etn� 
doporu�ení na �ešení. Starosta obce konstatoval, že 
p�íprava jednání zastupitelstva obce probíhá v souladu 
s jednacím �ádem  a má sv�j vývoj. Z tohoto d�vodu 
nelze o�ekávat, že všechny písemné materiály budou 
zasílány již s pozvánkou, ale mohou být zasílány 
pr�b�žn� p�ed jednáním zastupitelstva obce. 
Místostarostka obce upozornila zejména nové �leny 
zastupitelstva obce, že jim nic nebrání v �ádné p�íprav� 
na jednání, že se kdykoliv mohou p�ijít na obecní ú�ad 
podrobn�ji informovat, co se bude dle programu 
projednávat a v jaké fázi je p�íprava jednání 
zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo 
z dalších p�ítomných program jednání nedoplnil, 
p�edložil jej starosta obce ke schválení dle pozvánky            
a doporu�eného rozší�ení z úvodu jednání. Program 
byl p�ijat. 

***** 
     Následovala kontrola pln�ní usnesení z ustavujícího 
jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 10.11.2010. 
P�edseda kontrolního výboru zhodnotil pln�ní                
a konstatoval, že tam nic nenašel, pouze úkoly na 
p�edložení návrh� na �leny výbor� a komise pro 
projednávání p�estupk�. Všichni p�edsedové výboru 
pak v termínu dodali seznam �len� svých výbor�.  
     Starosta obce s lítostí konstatoval, že nebyl ze 
strany sdružení nezávislých kandidát� „Zm�na“ 
k 18.11.2010 p�edložen návrh na jmenování dvou 
zástupc� do komise pro projednávání p�estupk�. Tento 
úkol byl spln�n 19.11.2010 až po p�edchozí telefonické 
domluv� s paní Št�pánkovou ze dne 18.11.2010 na 
základ� její urgence. 
     Starosta obce následn� otev�el k p�edloženému 
bodu diskuzi. Do diskuze se p�ihlásil pan �ernák, který 
konstatoval, že p�edseda finan�ního výboru dodal 
návrh na jmenování �len� výboru až 22.11.2010                 
a p�itom m�l za úkol termín co nejkratší. Starosta obce 
odpov�d�l, že návrh na �leny finan�ního výboru 
obdržel dne 19.11. 2010, kdy zárove� požádal 

p�edsedu finan�ního výboru, aby sv�j návrh p�edložil 
písemn�, aby byly dodrženy všechny  náležitosti. Dále 
se do diskuze p�ihlásil pan Libor Kment s tím, že návrh 
na �leny komise pro projednávání p�estupk� sd�lil na 
obecním ú�ad� osobn�, ústní formou dne 19.11.2010 
po domluv� s paní Št�pánkovou ze dne 18.11. 2010. 
Dále konstatoval, že po jeho odchodu volali z OÚ k nim 
dom� s tím, zda jeho bratr Bohuslav Kment ml. ví, že je 
navržen jako �len komise pro projednávání p�estupk�   
a že z n�ho (Libora Kmenta) d�láme blbce. 
Místostarostka obce mu odpov�d�la, aby bral celou 
záležitost naprosto vážn�, nebo� komise pro 
projednávání p�estupk� je velice d�ležitý orgán obce 
z�ízený na základ� zákona. Vzhledem k tomu, že bylo 
na�ízeno jednání této komise na 24.11.2010 k �ešení 
ob�anskoprávního sporu, bylo nutné si ov��it ú�ast 
jejích �len� na jednání z d�vodu krátkosti termínu              
a závažnosti jednání. Po ukon�ení diskuze dal starosta 
obce hlasovat o p�edložené kontrole usnesení. 
Kontrola pln�ní usnesení byla p�ijata všemi p�ítomnými. 

 
     Po kontrole minulého usnesení byly projednávány zm�ny a dopl�ky jednacího �ádu zastupitelstva obce. 
Projednávaný materiál byl doru�en všem �len�m zastupitelstva obce Spojil písemn� spole�n� s pozvánkou na 
jednání. Starosta obce navrhuje p�ijmout Jednací �ád zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2010-2014 
beze zm�n. Jeho návrh byl podpo�en jednomysln�. 
  

     Dalším bodem se stala informace o p�ijatém 
rozpo�tovém opat�ením �. 7, 8 a 9/2010 v kompetenci 

starosty obce. Místostarostka obce seznámila 
zastupitelstvo s p�ijatými rozpo�tovými opat�eními �.7, 
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8 a 9/2010, která jsou v kompetenci starosty obce 
Spojil. Rozpo�tová opat�ení �. 7 a 8/2010 byla n�kolik 
dní p�ed vlastním jednáním zastupitelstva obce 
doru�ena �len�m zastupitelstva obce k seznámení. 
S rozpo�tovým opat�ením �. 9/2010 byli zastupitelé 
seznámeni p�i vlastním jednání. Místostarostka obce 
informovala �leny zastupitelstva, že rozpo�tové 
opat�ení �.9 vyplynulo z provád�né uzáv�rky za m�síc 
listopad a jedná se o vyú�tování dotace na volby do 
zastupitelstva obce a volby do Senátu Parlamentu 
�eské republiky. Následn� seznámila �leny 
zastupitelstva s jeho úplným zn�ním. Po 

vy�erpávajícím vysv�tlení  místostarostky obce všech 
t�í rozpo�tových opat�ení dal starosta obce slovo 
p�edsedovi finan�ního výboru. Ten konstatoval, že již 
nemá co doplnit. (rozpo�tová opat�ení jsou nedílnou 
sou�ástí zápisu). Starosta obce otev�el k p�edložené 
zpráv� diskuzi. Do diskuze se p�ihlásil pan �ernák                
s žádostí, zda by mohli obdržet rozpo�tové opat�ení �. 
9, což mu bylo místostarostkou obce p�islíbeno. 
Starosta následn� dal hlasovat o vzetí informace na 
v�domí. V hlasování se vyjád�ilo 6 pro, 3 se zdrželi 
(Libor Kment, Petr Kment, Ján �ernák). 

 

     Jednání pokra�ovalo schválením odm�n �len�m zastupitelstva obce v souladu s platnými právními p�edpisy. 
P�edkladatelé tohoto bodu jednání navrhli, aby odm�ny neuvoln�ných �len� zastupitelstva obce Spojil byly do 
konce roku 2010 v rozsahu p�edloženého návrhu, který tvo�í nedílnou sou�ást zápisu a aby bylo o tomto návrhu 
hlasováno an blok. Starosta obce k p�edloženému návrhu otev�el diskuzi. Do diskuze se p�ihlásil pan �ernák                  
a dotazoval se na rozsah odm�n zastupitel� a co to znamená to „an blok“, o n�mž se po�ád hovo�í. Starosta obce 
odpov�d�l, že odm�ny jsou navržené v souladu s Na�ízením vlády �. 20/2009 ze dne 5.1.2009, kterým se m�ní 
Na�ízení vlády �. 37/2003 a jsou stanoveny v maximální výši. Dále panu �ernákovi vysv�tlil, že an blok znamená, 
že se bude jednat o návrhu jako celku a ne o každém �lenu zastupitelstva zvláš�.  S dotazy se dále p�ihlásil pan 
Ing. Ku�era a pan �ernák. Jejich dotazy se týkaly toho, zda je možné navržené odm�ny krátit, v jakých jejich 
�ástech a v jaké výši. Starosta obce vysv�tlil skladbu t�chto odm�n a informoval, že zastupitelstvo obce m�že p�i 
nepln�ní úkol� n�kterým z jeho �len� schválit  zkrácení  jeho odm�n. Návrh byl v hlasování p�ijat 8 zastupiteli, 1 se 
zdržel (Libor Kment). 
  

     V dalším bod� jednání, v souladu se stanovami 
akciové spole�nosti VaK Pardubice a.s., navrhla 
místostarostka obce Spojil, aby zastupitelstvo svým 
usnesením zplnomocnilo pro zastupování obce na 
valných hromadách VaK Pardubice a.s. starostu obce 
Spojil, a to pro volební období 2010-2014. Pan �ernák 
vznesl dotaz, jaký to má smysl a jaké výhody z toho 
sdružení plynou obci. Starosta obce odpov�d�l, že 

kdyby obce nebyly akcioná�i VaK Pardubice a.s., byla 
by tato firma dávno prodána Veolii, nepoda�ilo by se 
získat dotaci na �istírnu odpadních vod v Semtín�, 
nemohl by být realizován projekt Labe-Lou�ná, 
nemohlo by být provedeno odleh�ení Spojilského 
odpadu na shybce pod Chrudimkou. V hlasování byl 
návrh p�ijat jednomysln�. 

*****
     Jednání pokra�ovalo v otázkách složení redakce 
místního zpravodaje. Starosta obce p�edložil návrh na 
složení redak�ní rady Spojilské drbny v složení:  
šéfredaktor MUDr. Karel Mencl, zástupce šéfredaktora 
Miluše Telecká, �lenové redak�ní rady Božena 
Melounová a Libor Kment. Po této nominaci se starosta 
dotázal pana Libora Kmenta, zda svoje �lenství 
v redak�ní rad� p�ijímá. Pan Libor Kment požádal               
o informaci, co tato práce obnáší a zda se po n�m 
bude žádat grafická úprava a podobn�. Místostarostka 

obce mu vysv�tlila, že grafickou úpravu a kompletaci 
této tiskoviny má na starost MUDr. Karel Mencl. 
Úkolem �len� redak�ní rady je psát �lánky z akcí              
a k problém�m života obce, shromaž�ovat p�ípadn� 
nám�ty a p�ísp�vky od ob�an� a zasílat vše 
šéfredaktorovi ke kompletaci. Následn� pak provád�t 
korekturu jednotlivých vydání. Po tomto vysv�tlení pan 
Libor Kment svoje �lenství v redak�ní rad� p�ijal.  
Redak�ní rada byla odsouhlasena 8 hlasy pro, jeden se 
zdržel (Libor Kment). 

  

     V rubrice „R�zné“ seznámil starosta p�ítomné zastupitele s návrhy p�edsed� jednotlivých výbor� na jmenování 
jejich �len�. Konstatoval, že tyto návrhy pln� akceptoval. Jednotlivé výbory tak budou mít krom� svého p�edsedy 
tyto další �leny:  
     Finan�ní výbor: Božena Melounová, Alena Kostelecká, Daniel Vondra a Daniel P�ibyl 
     Kontrolní výbor: Eva �ernáková, Alena Karešová, MVDr. Svatopluk Rozsypal a �estmír Škoda 
     Výbor stavební a územn� plánovací: Jan K�ivka a Miluše Telecká 
     Výbor pro ob�anské záležitosti: Kment Bohuslav ml., Ing. Tomáš Ku�era, Mgr. Ivana Plechá�ková  
     a Monika Waldhauserová 
     Výbor pro bezpe�nost, po�ádek a životní prost�edí: Vlasta Kmentová a Ji�í Novák ml. �p.62        
     �leny komise pro projednávání p�estupk� byli jmenováni: Vlasta Kmentová a Bohuslav Kment ml.         

         V hlasování se všichni p�ítomní vyjád�ili pro, informace byla vzata na v�domí. 
 
 

15. prosince 2010 
     Toto jednání bylo p�i schvalování programu rozší�eno o  bod 10 ) odm�ny �len� zastupitelstva a bod 11 ) 
vy�ízení žádosti paní Melounové. Dále starosta, jakožto p�edsedající konstatoval, že do diskuze se v souladu 
s jednacím �ádem p�ihlásila paní Helena Chválová a pan �estmír Škoda. Program byl p�ijat – 7 pro, 1 se zdržel 
(Libor Kment). 
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     P�ed p�istoupením k druhému bodu jednání umožnil 
starosta obce vystoupení hosta, paní Heleny Chválové, 
bytem Na Okrajích �. 52, Spojil. Paní Chválová 
vystoupila s p�ísp�vkem, kdy up�esnila své výtky v��i 
panu Petru Kmentovi s tím, že se jedná o skute�nosti, 
které si spousta ob�an� obce myslí, ale bojí se je �íct. 
Vyzvala pan Petra Kmenta, aby jako �len zastupitelstva 
obce Spojil šel ob�an�m p�íkladem, tudíž aby 
motorovým vozidlem nejezdil lesem sm�rem na 
Studánku, dále aby p�i jízd� v noci se svým trakt�rkem 
byl �ádn� osv�tlen z d�vodu bezpe�nosti ob�an�              
a d�tí. Dále vyzvala všechny �leny zastupitelstva obce 
Spojil, aby sv�j názor p�i hlasování projevili 

jednozna�n� a stáli si za ním hlasováním ano, �i ne            
a vyvarovali se možnosti „zdržel se“ s tím, že to je 
ur�itý alibismus a út�k od zodpov�dnosti.  
     Pan starosta dal slovo panu Petru Kmentovi. 
Stanovisko zastupitele pana Petra Kmenta je 
následující: Odmítá, že by v dob� svého mandátu �lena 
zastupitelstva použil motorovým vozidlem komunikaci 
p�es les sm�r Studánka. Dále uvedl, že p�iznává jeho 
jízdu frézou, kdy odvážel z lesa d�evo a lesní cesta 
neodpovídala možnostem sjízdnosti. Vzhledem k tomu, 
že se z uvedenou frézou již v lese zabo�il, použil 
k cest� dom� komunikaci 3 t�ídy a místní komunikaci. 
Dále konstatoval, že p�i jízd� používal ru�ní svítilnu. 

 *****
     Asi nest�žejn�jším bodem programu bylo 
projednání a schválení Návrhu rozpo�tu obce Spojil na 
rok 2011. Starosta obce konstatoval, že Návrh rozpo�tu 
Obce Spojil na rok 2011 byl �ádn� projednán                     
a usnesením finan�ního výboru p�ijat dne 27.11.2010  
a následn� zve�ejn�n na ú�ední desce obecního ú�adu, 
a to i v elektronické podob�. Usnesení finan�ního 
výboru �. 5/2010 bylo zve�ejn�no po dobu 
stanovenou.Tento materiál obdrželi �lenové 
zastupitelstva obce v písemné podob� s dostate�ným 
p�edstihem a je samoz�ejmostí, že p�edložený materiál 
tvo�í nedílnou sou�ást zápisu z jednání zastupitelstva 
obce. Po té  p�edal slovo místostarostce obce, která 
uvedla, že návrh rozpo�tu vychází ze skute�nosti roku 
2010 a vývoje da�ových p�íjm�. Návrh rozpo�tu byl 
projednán na pracovní sch�zce �len� zastupitelstva 
obce s ohledem na to, že v zastupitelstvu obce je více 
jak jedna polovina nových �len�. Pod�kovala 
finan�nímu výboru, zejména jeho p�edsedovi panu Ing. 
Melounovi a �lence finan�ního výboru paní Melounové 
za p�ípravu rozpo�tu, který mohl být již 27.11. 2010 
projednán ve finan�ním výboru. Následn� p�edala 
slovo p�edsedovi finan�ního výboru, který uvedl, že  
rozpo�et obce Spojil na rok 2011 je navrhován jako 
schodkový s p�íjmy ve výši 3.366.500,- K�, výdaji ve 
výši 3.806.500,- K� a financováním obce ve výši 
440.000,-K� (p�edpokládaný z�statek z roku 2010), 
�ímž jsou p�íjmy dorovnány oproti výdaj�m. Starosta 
obce otev�el k projednávanému bodu diskuzi. 
     Do diskuze se  p�ihlásil pan Ján �ernák který 
navrhl, aby ve výdajové �ásti rozpo�tu §3412 sportovní 
za�ízení v  majetku obce, došlo ke snížení                         
o 100.000,-K�. Starosta k této v�ci konstatoval, že 
návrh rozpo�tu byl po paragrafech a položkách 
projednán p�i pracovní sch�zce �len� zastupitelstva 
obce a že je nutno vnímat tento návrh rozpo�tu jako 
systémový materiál, který vzešel z usnesení finan�ního 
výboru. Starosta obce p�edložil zastupitelstvu obce 
návrh, nep�ijmout p�i dnešním jednání zastupitelstva 
obce zm�nu v paragrafu 3412 a ponechat ho ve 
stávajícím návrhu. P�edseda kontrolního výboru vznesl 
protinávrh, aby všechny položky §3412 byly sníženy o 
25% navrhovaných �ástek. P�edseda stavebn�            
a územn� plánovacího výboru vznesl dotaz na p�edse-
du kontrolního výboru, co jej vede k p�edloženému 
návrhu. P�edseda kontrolního výboru tento sv�j návrh 
p�edkládá na základ� informací, které získal na pracov-
ní porad�, kde bylo dle navrhovatele konstatováno, že 
náklady na sportovní za�ízení v majetku obce jsou pro 

rok 2010 ve výši 166.000,- K�, tudíž požaduje, aby tato 
výše byla zachována i pro rok 2011. Paní Telecká na to 
konstatovala, že položky v paragrafu 3412 jsou 
skute�nými mandatorními výdaji smluvn� vázanými,         
a že dle jejího názoru nelze k p�edloženému p�istoupit 
jiným zp�sobem. Dále uvedla, že vše bylo �ádn� 
zd�vodn�no a vysv�tleno na pracovní sch�zce �len� 
zastupitelstva a nikdo z p�ítomných k tomu nem�l 
p�ipomínku. Starosta otev�el k p�edloženým návrh�m 
diskuzi a po jejím ukon�ení dal hlasovat                         
o p�edložených návrzích. V hlasování o protinávrhu, 
aby každá položka §3412 byla ponížena o 25% nikdo 
ruku nezvedl. Dále bylo hlasováno o návrhu ponechat 
citovaný paragraf beze zm�n. Zde s vyjád�ilo 5 pro,           
1 proti (Ján �ernák) a 2 se zdrželi (Petr Kment, Libor 
Kment). 
     Z �ad host� se písemn� p�ihlásil k projednávanému 
bodu 3 pan �estmír Škoda bytem K Hájovn� 73, Spojil. 
Jeho p�edm�tem zájmu bylo získat informace                
k projednávanému návrhu rozpo�tu na rok 2011, jeho 
výdajové �ásti,  §6171, a to konkrétn� jaké plánované 
výdaje v korunách jsou na  položce 5011, 5021 a 5169. 
Dále vznesl dotaz, pro� v návrhu rozpo�tu není 
za�azen paragraf 3392. Na toto mu bylo odpov�zeno, 
že par. 3392 byl nahrazen par. 3399 a to v souladu 
s platnými normami ú�etnictví. Pan Škoda vystoupil 
v rámci §6112 (pozn.red.:týká se odm��ování                
a pojišt�ní �len� zastupitelstva) ve své první �ásti 
s analýzou, která m�la oz�ejmit procentuelní zatížení 
rozpo�tu obce touto položkou ve vztahu k rozdílu oproti 
navrhovanému rozpo�tu roku 2011. V roce 2008 bylo 
zatížení obecního rozpo�tu ve výši 6,4 %, v roce 2009 
10,43 %, v roce 2010 14,43% a zát�ž rozpo�tu obce 
Spojil v roce 2011 v citovaném paragrafu je 20,43 %, 
respektive 24,9% s ohledem na par. 6171 položka 
5011. Pan Škoda se dále tázal obou nezávislých 
volebních seskupení, zdali je v�bec toto morální.  

Starosta obce sd�lil panu Škodovi d�vody, pro 
které rozpo�et obce 2011 je v §6112 oproti p�ed-
cházejícím let�m anomální. Již p�i ustavujícím jednání 
zastupitelstva sd�lil zastupitelstvu obce, že v blízké 
dob� p�edloží návrh na uvoln�nou funkci �lena zastupi-
telstva obce Spojil, a to na funkci místostarosty. Tuto 
myšlenku sd�lil i finan�nímu výboru, který ji respektoval 
a zahrnul ji v rámci tvorby rozpo�tu do již citovaného 
usnesení finan�ního výboru. 

Pan Škoda vznesl dotaz, zdali vládní na�ízení           
o odm�nách �len� zastupitelstva obce je nastaveno na 
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maximální �i st�ední výši. Starosta mu sd�lil, že v tuto 
chvíli je v horní hranici vládního na�ízení.  

To bylo vše, na co se cht�l pan Škoda zeptat,              
a konstatoval, že mu bylo pln� odpov�zeno a sou�asn� 
pod�koval, že mohl vystoupit na jednání zastupitelstva.  

Pan �ernák na to doplnil, že do analytické �ásti 
vystoupení pana Škody m�la být zahrnuta i v rámci 
§6171 položka 5169, protože se jedná o sekretá�ku            
a správce ve stálých platbách. 
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     Dalším bodem programu se stalo projednání a schválení Návrhu rozpo�tového výhledu obce Spojil na roky 
2011 – 2012. Starosta obce konstatoval, že rozpo�tový výhled musí schválit každá obec. Je to jedna z podmínek 
pro ud�lení auditu s ozna�ením „A“, tedy bez výhrad. Takovéto hodnocení umož�uje obci žádat o dotace, granty               
a pod.. Uvedl, že Návrh rozpo�tového výhledu Obce Spojil byl �ádn� projednán a usnesením finan�ního výboru 
p�ijat  dne 27.11. 2010 a následn� zve�ejn�n na ú�ední desce obecního ú�adu, a to i v elektronické podob�. Tento 
materiál obdrželi také všichni �lenové zastupitelstva obce v písemné podob� a s dostate�ným p�edstihem. Poté 
p�edal slovo místostarostce obce, která uvedla, že navrhovaný rozpo�tový výhled vychází z reálného stavu 
hospoda�ení obce a dalšího možného vývoje, který se velmi obtížn� v sou�asné dob� odhaduje. Následn� p�edala 
slovo p�edsedovi finan�ního výboru, který Návrh rozpo�tového výhledu obce Spojil pro roky 2011 – 2012 p�edložil. 
Pro rok 2011 jsou navrhované p�íjmy ve výši 3.675.000,-K� a navrhované výdaje ve výši 3.675.000,-K�. Pro rok 
2012 jsou navrhované p�íjmy ve výši 4.130.000,-K�, navrhované výdaje taktéž ve výši 4.130.000,-K�.  
Po diskuzi byl návrh p�ijat jednomysln� všemi zastupiteli. 
 
     Dalším finan�ním bodem bylo projednání                  
a schválení Návrhu rozpo�tového opat�ení �.10/2010, 
který  p�edložili místostarostka obce a p�edseda 
finan�ního výboru. 
     Starosta obce konstatoval, že také tento návrh byl 
�ádn� zve�ejn�n a s dostate�ným p�edstihem poskytnut 
všem zastupitel�m obce. Po té p�edal slovo p�edsedovi 
finan�ního výboru, který uvedl, že Návrh rozpo�tového 
opat�ení �.10/2010 je p�edkládán z d�vodu vyrovnání 
jednotlivých paragraf� a položek rozpo�tu obce Spojil 
na rok 2010. Obec m�la v roce 2010 neplánované 

p�íjmy ve výši 92.000,-K�. Byly to p�íjmy za ov��ování 
listin a podpis�, kopírování listin a za prodej 
nepot�ebného majetku obce (fréza a zahradní 
seka�ka). Z t�chto p�íjm� byla použita �ástka ve výši 
20.000,-K� na dorovnání vyšších výdaj� a to 
v položkách opravy a udržování, nákup pytl� na plasty 
a poplatky. �ástka ve výši 72.000,-K� byla ponechána 
jako rezerva výdaj� obce. Starosta obce po vystoupení 
p�edsedy finan�ního výboru otev�el k projednávanému 
bodu diskuzi a následn� dal hlasovat o p�edloženém 
návrhu. Hlasování: pro 7, 1 se zdržel (Kment Petr). 

 
Následné jednání zastupitelstva se zabývalo novelizací dvou vyhlášek.  Nejprve místostarostka obce p�edložila 
zastupitelstvu obce Návrh obecn� závazné vyhlášky Obce Spojil �.1/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálního odpadu. Konstatovala, že návrh 
vyhlášky byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly ve�ejné správy Ministerstva vnitra �eské republiky tak, jak 
je obec povinna. Návrh vyhlášky obdrželi �lenové zastupitelstva obce písemn� a s dostate�ným p�edstihem. 
P�edložený materiál tvo�í nedílnou sou�ást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Navrhovaný poplatek ve výši 
500,-K� na osobu a rok je dle sou�asn� platné legislativy maximáln� možný. P�edpokládaný p�íjem za výb�r 
poplatk� pokryje maximáln� 2/3 p�edpokládaných náklad� na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011. Obec 
bude doplácet rozdíl více jak 110.000,-K�. P�edpokládané celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 
2011 jsou 360.000,-K�. Dále uvedla, že �lenové zastupitelstva obdrželi dostatek podklad� pro kvalifikované 
rozhodování o výši poplatku, v�etn� výpo�t� p�íjm� dle výše poplatku a náklad� na likvidaci komunálního odpadu. 
Vyhláška byla p�ijata jednomysln�.  

      Jako druhý p�edložila místostarostka obce zastupitelstvu Návrh obecn� závazné vyhlášky obce Spojil �.2/2010 
o místním poplatku ze ps�. Konstatovala, že i tento návrh vyhlášky byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly 
ve�ejné správy Ministerstva vnitra �R a že ho všichni obdrželi k p�ipomínkování. Dále doplnila, že se výše poplatku 
oproti minulým let�m nem�ní. Návrh je p�edkládán z d�vodu úprav legislativy platné od 1.1. 2011. I tato vyhláška 
byla zastupiteli p�ijata jednomysln�. 
  
     Dalším bodem bylo projednání bezpe�nosti                   
a plynulosti silni�ního provozu v k�ižovatce I/36                
a komunikace III/2982 z obce Spojil a stanovení 
postupu �ešení. P�edseda kontrolního výboru 
informoval �leny zastupitelstva o uskute�n�ných 

jednáních ohledn� bezpe�nosti a plynulosti silni�ního 
provozu v citované k�ižovatce a p�edložil návrh 
usnesení obce Spojil k �ešení bezpe�nosti a plynulosti 
silni�ního provozu v této lokalit�. P�edseda kontrolního 
výboru dále sd�lil, že kontaktoval telefonicky pana 
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Kunta   z p�ípravy a realizace staveb, zam�stnance 
krajského ú�adu, který sd�lil, že kraj nep�ipravuje 
v rámci této k�ižovatky žádné zm�ny, které by 
napomohly zvýšit plynulost silni�ního provozu                    
a následn� i snížit dopravní rizika. Pro další jednání 
doporu�il pana Umbrauna, rovn�ž zam�stnance  
krajského ú�adu. Pan Umbraun se pln� ztotož�uje 
s tím, že je nutné k�ižovatku upravit tak, aby se 
neomezovala plynulost silni�ního provozu a sou�asn� 
aby se snížila rizika v doprav�. Pan Umbraun pak 
odkázal pana �ernáka na pana Webera, jakožto 
zástupce správce a majitele komunikace 1/36, který 
rovn�ž tuto aktivitu p�ivítal a požádal, aby mu bylo 
doru�eno usnesení zastupitelstva obce Spojil, na jehož 
základ� bude vyvoláno jednání se všemi zú�astn�nými 
stranami s cílem vytvo�it optimální a bezpe�né 
podmínky na výústním objektu k�ižovatky III/2982               
a  silnici 1/36. Dále pan Weber konstatoval, že 
k jednání bude p�izván projektant, který se bude celou 
záležitostí následn� zabývat. Pan �ernák p�edkládá 

prost�ednictvím starosty obce, kterého požádal                  
o formulaci návrhu, návrh na usnesení. V n�m by 
zastupitelstvo obce p�ijalo zám�r vstoupit v jednání 
s dot�enými správci a vlastníky komunikací s cílem 
zajistit vyšší plynulost silni�ního provozu a bezpe�nost 
silni�ního provozu v oblasti jmenované k�ižovatky.   
     Starosta obce otev�el k p�edložené informaci                 
a návrhu diskuzi. Druhý ze zpravodaj� pan Petr Kment 
konstatoval, že tento nápad vzešel z jejich politického 
seskupení Zm�na. On se s tímto neztotož�uje.  Pan 
Kment Petr svoje stanovisko dokladuje tím, že nevnímá 
toto místo jako nebezpe�né, protože se nepamatuje, 
kdy se tam stala dopravní nehoda. Dále uvádí, že tato 
k�ižovatka p�ed nedávnem prob�hla rekonstrukcí a že 
by se musela znovu rozkopat. Dále vnímá jako 
nerozumné zat�žovat státní rozpo�et takovouto 
investicí, hlavn� v dob�, kdy se šet�í. Po ukon�ení 
diskuze dal starosta obce hlasovat o návrhu pana 
�ernáka. Pro se vyjád�ilo 7 zastupitel�, proti 1(Petr 
Kment) 

   
     Následovala zpráva o �innosti obecního ú�adu, kterou �len�m zastupitelstva p�edložila místostarostka obce.  
Starosta obce otev�el k p�edložené informaci diskuzi. 
     P�edseda kontrolního výboru má pocit, že ve zpráv� uvedený dar by m�l být vy�íslen a m�l by být p�edm�tem 
zdan�ní. Dále má pocit, že se nejedná o rekonstrukci stezky, ale pouze o skute�nost, že spole�nost M-silnice a.s. 
se cht�la zbavit recyklátu aby ušet�ila, tudíž jej navozila do uvedené cyklostezky, dále vznesl dotaz, zdali se tato 
oprava plánovala. Dále upozor�uje, že materiály se skládaly i na jiných soukromých pozemcích. Dále upozor�uje, 
že stály maringotky dodavatelské firmy na obecních pozemcích. 

Pan starosta sd�lil, že pokud by p�edseda kontrolního výboru trval na v sou�asné dob� nevy�ísleném daru, 
spole�nost JK stavebniny s.r.o. odstoupí od uzav�ené dohody a prob�hne vzájemné vyfakturování odvedených 
prací s jasným dopadem na rozpo�et obce. Rekonstrukce stezky sm�rem na Dubinu byla plánovanou akcí 
(schváleno na zastupitelstvu dne 24.9.2010), navíc zazn�la i ve volebním programu Sdružení nezávislých 
kandidát� pro rozvoj a samostatnost obce Spojil. D�razn� starosta obce vyvrací názor, že by se jednalo pouze o 
likvidaci frézinku na obecní stezce. Frézink byl rozprost�en po celé délce a ší�ce stezky, následn� zaválcován a po 
aplikaci horké asfaltové emulze zadrcen št�rkem. Starosta obce jednozna�n� názor o pochybnostech, které 
zazn�ly z úst p�edsedy kontrolního výboru odmítá. Jedna z maringotek stála na obecní komunikaci, druhá 
maringotka stála na pozemku kraje. O tom, zdali materiál byl složen na soukromých pozemcích starosta obce 
nemá pov�domost a v p�ípad�, že ano, nastává právní vztah mezi dodavatelem a majitelem pozemku.  

Na základ� výše uvedených skute�ností p�edložil starosta obce návrh: „Zastupitelstvo obce Spojil požaduje 
odstoupit od uzav�ené dohody mezi spole�ností M-silnice a.s., JK stavebniny s.r.o. a obcí Spojil a požaduje, aby 
veškeré práce byly vy�ísleny a �ešeny standardním obchodním zp�sobem, tedy faktura�n�“. V hlasování tento 
návrh nikdo nepodpo�il, pouze dva se zdrželi (Petr Kment a Ján �ernák). V celkovém hlasování o zpráv� Obecního 
ú�adu byl zpráva vzata na v�domí jednomysln�. 

 
     Prvním bodem, který rozší�il jednání programu byla 
Úprava odm�n zastupitel� obce dle Usnesení vlády          
�. 891 ze dne 7.12.2010, kterým se m�ní na�ízení vlády 
�. 37/2003. Starosta obce seznámil p�ítomné                 

s návrhem dle vládního na�ízení, aby odm�ny �len� 
zastupitelstva byly od 1.1.2011 sníženy o 5%. 
V hlasování byl návrh p�ijat jednomysln�. 

 

     Fakticky posledním bodem jednání zastupitelstva bylo projednání žádosti paní Boženy Melounové, která 
upozor�ovala na parkování vozidel na komunikacích a obecních pozemcích, což v zimním období brání udržování 
sjízdnosti silnic. Starosta obce v této souvislosti seznámil zastupitelstvo obce Spojil s materiálem p�edloženým 
výborem pro bezpe�nost, po�ádek a životní prost�edí. Sou�asn� tento materiál starosta ozna�il jako neobjektivní. 
Po pon�kud vzrušené diskuzi vrátil starosta citovaný materiál zp�t do kompetence výboru pro bezpe�nost, po�ádek 
a životní prost�edí a vyzval jeho p�edsedu ke zjednání nápravy. 
  

 
 
 
 
 
 

Manželka: "Koupil jsi chleba?" 
 Manžel odpoví: "Chleba?, ...nákupy, to není chlapská práce." 

Manželka: "Tak se svlíkni a poj� d�lat chlapskou práci." 

Manžel: "Ježiši, ty  v�bec nerozumíš  srand�, dej mi tu tašku...." 
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Obecn� závazná vyhláška obce Spojil �. 1 / 2010  

o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálního odpadu 
(VÝPIS NEJD�LEŽIT�JŠÍCH �ÁSTÍ) 

�l. 3 
Poplatník  

Poplatníkem je : 
 
a/  každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost m�že být poplatek odveden 
spole�ným zástupcem, za rodinný nebo bytový d�m vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny 
obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvád�jí, 
 
b/  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu  ur�enou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavb� vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek spole�n� a nerozdíln� ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 
�l. 4 

Sazba poplatku 

1/ Sazba poplatku za osobu uvedenou v �l. 3  písm. a) a b)  této obecn� závazné vyhlášky a kalendá�ní 
rok �iní 500,- K� (p�t set korun �eských) a je tvo�ena: 
a) z �ástky  250,-  K� za kalendá�ní rok a 
b) z �ástky 250,- K� za kalendá�ní rok (tato �ástka je stanovena podle skute�ných náklad� obce 
p�edchozího roku na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu v p�epo�tu na po�et poplatník� 
daného roku a zaokrouhlena na celé desetikoruny). Skute�né náklady v p�edchozím roce �inily                  
187 917,- K�, po�et osob s trvalým pobytem v obci byl 451, po�et vlastník� nemovitostí ur�ených 
k rekreaci byl 0. Náklady byly rozú�továny takto = 187 917 : 451  obyvatel = 416,70,- K� tj. zaokrouhleno 
420,- K�  na jednoho obyvatele. V bod� b) �l. 4 této vyhlášky uvedená �ástka 250,- K� byla pak 
stanovena jako nejvyšší zákonem p�ípustná sazba.  
 
2/ V p�ípad� zm�ny místa trvalého pobytu nebo zm�ny vlastnictví stavby, která je ur�ena nebo slouží 
k individuální rekreaci v pr�b�hu kalendá�ního roku, se hradí poplatek v pom�rné výši, která odpovídá 
po�tu kalendá�ních m�síc� pobytu nebo vlastnictví stavby v p�íslušném kalendá�ním roce. Dojde-li ke 
zm�n� v pr�b�hu kalendá�ního m�síce, je pro stanovení po�tu m�síc� rozhodný stav na konci 
p�íslušného m�síce. 

�l. 5 
Splatnost poplatku 

1/ Poplatek je splatný p�edem za každý kalendá�ní rok vždy do posledního dne m�síce ledna 
p�íslušného roku. 
2/ V p�ípad� vzniku poplatkové povinnosti v pr�b�hu kalendá�ního roku uhradí poplatník poplatek 
v pom�rné výši, která odpovídá po�tu kalendá�ních m�síc� doby trvání poplatkové povinnosti 
v p�íslušném kalendá�ním roce.  Dojde-li ke zm�n� v pr�b�hu kalendá�ního m�síce, je pro stanovení 
po�tu m�síc� rozhodný stav na konci tohoto m�síce. 
 

�l. 6 
Osvobození a úlevy od poplatku   

1/ Od poplatku je  osvobozena osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu a: 
a/ vykonává trest odn�tí svobody, nebo 
b/ pobývá dlouhodob� v zahrani�í,  
    p�i�emž délka osvobození od poplatku se vztahuje pouze na tu �ást roku, po kterou trvají výše 
uvedené skute�nosti a zaokrouhluje se na celé m�síce. V p�ípad� pominutí podmínek pro osvobození 
od poplatku se na p�íslušné osoby vztahuje poplatková povinnost dle �lánku 3 a �lánku 5 této obecn� 
závazné vyhlášky. 
2/ Z poplatku m�že být poskytnuta úleva: 
a/ ve výši 250,- K� student�m a u���m (do v�ku 26 let) nemajícím vlastní p�íjem, kte�í p�edloží správci 
dan� doklad o  ubytovaní mimo obec (koleje, u��ovská ubytovna apod.).  
b/ Ve výši 250,- K� ob�an�m, kte�í jsou zam�stnáni a ubytováni mimo obec na dobu delší než jeden 
kalendá�ní m�síc a p�edloží o tom správci dan� doklad. 
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3/ Vznik a zánik podmínek pro osvobození od poplatku nebo úlevu z poplatku je poplatník povinen 
správci poplatku oznámit písemn� nebo ústn� do protokolu ve lh�t� do 30 dn� ode dne, kdy nastala 
p�íslušná skute�nost.  

 
Tato obecn� závazná vyhláška nabývá ú�innosti dne 1.1. 2011 
 
����������������������������������������������������  
 

Obecn� závazná vyhláška �.2/2010,  
o místním poplatku ze ps� 

(VÝPIS NEJD�LEŽIT�JŠÍCH �ÁSTÍ) 

�l. 2 
Poplatník a p�edm�t poplatku 

(1) Poplatek ze ps� platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území obce Spojil. 
(2) Poplatek ze ps� se platí ze ps� starších 3 m�síc�. 

 
�l. 3 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stá�í t�í m�síc�, nebo v den, kdy 
nabyl psa staršího t�í m�síc�. 
(2) V p�ípad� držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pom�rné výši, která 
odpovídá po�tu i zapo�atých kalendá�ních m�síc�. P�i zm�n� místa trvalého pobytu nebo sídla platí 
držitel psa poplatek od po�átku kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, ve kterém zm�na nastala, 
nov� p�íslušné obci. 
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy p�estala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa 
(nap�. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), p�i�emž se poplatek platí i za zapo�atý 
kalendá�ní m�síc, ve kterém taková skute�nost nastala. 

 
�l. 5 

Sazba poplatku 
a)         za prvního psa...............................................................100,-  K�, 
b)         za druhého psa téhož držitele ................………….......150, - K�, 
c)         za t�etího a každého dalšího psa téhož držitele ...........200,- K�. 

 
�l. 6  

Splatnost poplatku 
(1) Poplatek je splatný nejpozd�ji do 31. 3.  p�íslušného kalendá�ního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný 
nejpozd�ji do 15. dne m�síce, který následuje po m�síci, ve kterém poplatková povinnost vznikla . 

�l. 7 
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku ze ps� je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s 
t�žkým zdravotním postižením, které byl p�iznán III. stupe� mimo�ádných výhod podle zvláštního 
právního p�edpisu, osoba provád�jící výcvik ps� ur�ených k doprovodu t�chto osob, osoba provozující 
útulek z�ízený obcí pro ztracené nebo opušt�né psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní p�edpis. 
 
Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1.1. 2011. 
 
����������������������������������������������������  
 
 
 
 
 
 
 
 

Babi�ka se p�ihlásila na univerzitu. Doklady m�la v po�ádku, zkoušky ud�lala, a  tak jí p�ijali. 
Ale p�edseda komise si p�ece jen neodpustil zv�davou otázku:                                          

"Milá paní, na co vám bude v penzi vysoká škola?" 
 "To ned�lám pro sebe, ale kv�li d�dovi. Ten starý ko�en se v hospod� u�ekl, že  by k 

sedmdesátce jako dárek strašn� cht�l ješt� jednou p�efiknout n�jakou studentku." 
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Vážení spoluob�ané, 
     obecní ú�ad oznamuje, že ve dnech 21.12. 2010 až 4.1. 2011 se z d�vodu �erpání dovolené               
ruší ú�ední hodiny obecní ho ú�adu. V naléhavých p�ípadech kontaktujte p�ímo starostu �i 
místostarostku obce. D�kujeme za pochopení. 
                                                                                
POZOR  ZM�NA – POZOR ZM�NA – POZOR ZM�NA – POZOR  ZM�NA  – POZOR  ZM�NA   
 

Obecní ú�ad oznamuje, že od 4. ledna 2011 dochází ke zm�n� ú�edních hodin obecního ú�adu. 
V období 4. ledna až 31. b�ezna 2011 budou ú�ední hodiny obecního ú�adu následovn�: 

 

Pond�lí – neú�ední den 
Úterý :  8 – 14 hodin 

St�eda :  14 – 18 hodin 
�tvrtek :  8 – 14 hodin 
Pátek – neú�ední den 

 
INFORMACE K VYHLÁŠKÁM OBCE SPOJIL 

     Na svém jednání dne 15. prosince 2010 schválilo zastupitelstvo obce Obecn� závaznou vyhlášku 
�.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálního odpadu. Na základ� této vyhlášky je pro rok 2011 stanoven poplatek ve výši 
500,- K� za osobu a rok. Poplatky m�žete hradit od 4. ledna 2011 bu� v hotovosti v dob� ú�edních 
hodin na obecním ú�ad�, nebo p�evodem na ú�et obce Spojil �íslo  120 546 43 99/0800.  Do zprávy pro 
p�íjemce je nutné uvést jméno a p�íjmení poplatníka s ozna�ením – poplatek TKO, nebo TKO. Jako 
variabilní symbol uvád�jte �íslo popisné. Pozor – poplatky lze platit nejd�íve od 1. ledna 2011. 
Uhrazeny musí být nejpozd�ji do 31. ledna 2011. Do tohoto termínu je nutné si také vyzvednout na 
obecním ú�ad� známky na popelnice a pytle na plasty. Bez platné známky na rok 2011 vám po 31. 
lednu 2011 nebudou popelnice vyvezeny. Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v �lánku 
�.6 této vyhlášky. 
     Na výše citovaném jednání byla schválena také Obecn� závazná vyhláška �.2/2010 o místním 
poplatku ze ps�. Zde došlo pouze k úpravám v souladu s legislativou platnou od 1.1. 2011. Z pohledu 
poplatníka se nic nem�ní a poplatek  za psy nadále z�stává stejný ve výši 100,- K� za prvního psa, 
150,- K� za druhého psa téhož majitele a 200,- K� za t�etího a každého dalšího psa téhož majitele. 
Poplatek za psy je splatný do 31. b�ezna 2011. Postup úhrady poplatku je stejný jako v p�ípad� poplatku 
„za komunální odpad“. U bezhotovostní platby se pouze zm�ní ozna�ení místo TKO uvedete PES. 
Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v �lánku �.7 této vyhlášky. 
 

SENIORPASY 
     Obec Spojil bude i v roce 2011 p�ispívat senior�m starším 70 let 50% z ceny seniorpasu na základ� 
p�edloženého potvrzení o jeho zakoupení. 
 
����������������������������������������������������  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S lítostí oznamujeme, že 

 

 

dne 22. �íjna 2010  zem�el  
pan MUDr. Petr STARÝ,  
�p. 111, ve v�ku  51  let 

a  
dne 16. prosince 2010 zem�el 

pan Vlastimil HANUS, 
�p. 54, ve v�ku 78 let. 
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MÁTE JIŽ ZAJIŠT�NU REVIZI KOMÍN� 
 
     Od 1.1. 2011 vstupuje v platnost  91/2010 Sb. NA�ÍZENÍ VLÁDY ze dne 1.b�ezna 2010 o 
podmínkách požární bezpe�nosti p�i provozu komín�,kou�ovod� a spot�ebi�� paliv. Z toho 
vyplývá pro vlastníky nemovitostí nechat si provád�t  minimáln� 1x ro�n�(dle druhu paliva 
p�ipojeného spot�ebi�e a jeho výkonu) revizi spalinové cesty (komínu a kou�ovodu).  
Co nás �eká za nedodržení tohoto na�ízení??? V p�ípad� požáru nedoložením platné revizní 
zprávy riskujete n�kolika tisícovou pokutu a nepln�ní, nebo jen �áste�né pln�ní pojistné události.  
     Obecní ú�ad nabízí ob�an�m zajišt�ní pravidelných revizí komín� v jednotném termínu pro 
celou obec. Zájemci o tuto službu se p�ihlásí prost�ednictvím p�iložené návratky nejpozd�ji do 
10. ledna 2011 na obecním ú�ad�. Na základ� zájmu ob�an� bude zpracován harmonogram 
revizí a prost�ednictvím obecního ú�adu sd�len konkrétní termín. Po dohod� s osobou odborn� 
zp�sobilou v oboru kominictví je p�edpokládaný termín v jarních m�sících po ukon�ení topné 
sezony.  
 
 

NÁVRATKA - zde odd�lit 
 
Já níže podepsaný(á) se tímto p�ihlašuji k zajišt�ní revize spalinové cesty pro rok 2011 
prost�ednictvím obecního ú�adu . 
 
Jméno a p�íjmení……………………………....................................................……………………. 
 
Ulice………………………………………...............................�íslo popisné …………….............…  
 
telefon…………………….....…………e-mail ………………............................................…………. 
 
Po�et komín� dle druhu paliva p�ipojených spot�ebi��:  pevná .... plynová .... kapalná …..  
   
 
                                                                                    
                  ………………………………… 
                                                                                                        podpis 
 

KURZY ROZUMNÉHO SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY 
 

1x týdn� celkem po 12 týdn� za cenu 1250,- K� za osobu 
 

Každý �tvrtek od 20.ledna 2011 ve Sportovním areálu ve Spojile 
 

Speciální konzultace s léka�em 
Cvi�ení pod odborným vedením 

Znalosti o pohybu, výživ� a vlivu psychiky 
 

Informace na www.snizovani-nadvahy.cz,  
P�ípadn� na tel. 775 305 452 
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Vážení podnikatelé, 
  
Na za�átku roku 2011 bude zahájen p�íjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova. 
Dotace podporuje rozvoj stávajících, ale i nov� vzniklých firem. Programovací období EU by m�lo 
skon�it v roce 2013, ale prost�edky na tuto dobu budou pravd�podobn� v roce 2011 vy�erpány. Máme 
za to, že p�íští rok bude na vypsané období rokem posledním, kdy bude možno žádat o dotaci. 
 
O co m�žete žádat i Vy:  
                                   -    60% z  10 000 000,-  uznatelných náklad� bez finan�ní historie a doložení  
                                        finan�ní zp�sobilosti. 
               
Základní podmínky:  

- mikropodnik do 10 zam�stnanc� / i pro fyzické osoby, které sami podnikají/ 
- investice do provozovny v obci do 2000 obyvatel s vlastním zastupitelstvem 

 
P�íklady podporovaných �inností: 
truhlá�ství, tesa�ství, keramika, ková�ství, kovoobráb�ní, sklá�ská výroba, plastiká�ská výroba, zednické 
práce, záme�nictví, oprava stroj� a za�ízení, autoservis, pneuservis, lakýrnictví, klempí�ství, 
potraviná�ství, nápoje, krmiva, zpracování nerostných surovin, velkoobchod, praní, �išt�ní, kade�nické a 
kosmetické služby, poh�ebnictví, �innosti pro osobní a fyzickou pohodu a ostatní osobní služby 
 
P�íklady podnikatelských zám�r�: 
 

rekonstrukce a modernizace objektu, p�ípadn� nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj 
existujících mikropodnik� (stavební materiál, stavební práce) ;  úprava povrchu v areálu podnikatelské 
provozovny (nap�. odstavná stání, úprava povrch� pro skladové hospodá�ství); p�ipojení k technické 
infrastruktu�e; nákup stroj�, výrobních za�ízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji 
mikropodnik�; nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou �innost (základní nábytek); po�ízení 
výpo�etní techniky, aj. 
 
 
 

Jsme pro Vás p�ipraveni zajistit: 
 

-    vyhledání a ušití dota�ního titulu ,, na míru ´´, 
-    zpracování žádosti o dotaci se všemi p�ílohami, 
-    výb�rové �ízení, 
-    monitoring udržitelnosti dotace po stanovenou dobu. 
 
Kontaktní formulá� a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách. 
 

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání. 

Kontakt: František Winter  Mobilní tel.: 608 / 885 145 E-mail:  dotace@lit.cz 

www.wintereuropeconsulting.cz
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DNE 23. 12. 2010 od 16 do 17 HODIN 
VÁS ZVEME  NA P�EDVÁNO�NÍ SETKÁNÍ DO MÍSTNÍ KAPLE, 

KAM BUDE P�IVEZENO BETLÉMSKÉ SV�TLO 
 

Kdo bude chtít prozá�it sv�j p�íbytek Betlémským sv�tlem, nech	 si s sebou p�inese 
lucerni�ku, kahánek �i sví�ku (rad�ji s ochranným obalem). 

Ú�astníci setkání si budou moci také spole�n� s d�tmi zazpívat váno�ní koledy. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   P 
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