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Vážení spoluobčané,  

     rád bych se v několika větách zastavil nad uplynulým děním, hlavně tím „politickým“, 

které se v „našich rybnících“ v předchozích měsících událo.  

     Obec, aby byla akceschopná v čerpání dotací, poptala úvěr a dostala nabídku. 

Mimochodem luxusní nabídku, na kterou ze zcela prostého důvodu nemá obyčejný 

smrtelníck nárok. Protože ten úvěr bude sloužit všem = celému Spojilu, předstoupila obec 

před veřejnost se svými vizemi a strategií budoucnosti celkem ve třech besedách s občany. 

Dá se říci, že se všech účastnili téměř vždy ti samí občané a občas tekly nervy proudem. A 

výsledek? Dalo by se říci, že šul-nul. Obec, která měla představu, že uslyší názory občanů 

na daná témata a bude s nimi moci vést konstruktivní dialog o JEJICH vizích a přáních, 

se setkala více-méně s odmítavým stanoviskem na předložené vize vlastní. Snad až na 

vizi o zařízení pro malé děti. Ptám se proč? Že by nebyl žádný nápad? Pomocná ruka? 

Asi by to chtělo shánět si relevantní informace a přemýšlet o nich. To jsem udělal i já a 

teď mohu mít klidné svědomí, že jsem ke všemu na jednání zastupitelstva zvedl ruku do 

souhlasu. Apropó, přijďte na zasedání zastupitelstva, i zde se můžete v diskuzi vyjádřit 

k nastolenému a projednávanému tématu, případně vyslovit protinávrh. Slovo sice 

dostanete až po „vyčerpání se“ všech přítomných zastupitelů, ale pozor ! – hlasuje se až 

po celkově uzavřené diskuzi. A třeba zrovna Vámi prezentovaný nápad bude mít 

takovou váhu, aby se s ním celé zastupitelstvo začalo zodpovědně zabývat. 

 

Srdečně všechny zdraví Karel Mencl - šéfredaktor 

      

POZOR , POZOR , POZOR , POZOR  ! 

v září 2016 se narodili 
 

Jan KŘIVKA 

Laurin Anna SÜTTO 

Patrik BEDNÁŘ  
                                           * * * * * * 

v říjnu 2016 se narodila 
 

Viktorie PAŠTYKOVÁ 
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     To byl ale fofr! Než jsme se nadáli, byl konec 

prázdnin, děti musely do školy, a i když počasí na 

sluníčku neskrblilo, bylo nám jasné, že se blíží čas 

podzimu. Tak abychom se s létem jak se patří 

rozloučili, přijali jsme pozvání na poprázdninovou 

akci „Loučení s létem“ pořádanou paní Hanou 

Hartmanovou společně s obcí. „Rozlučka“ se 

konala v sobotu 10.září ve sportovním areálu, 

tentokrát netradičně  v havajském duchu. 

     Protože po celý den panovalo neskutečné 

vedro, začal se areál lidmi zaplňovat až k večeru. 

Někteří účastníci již přicházeli vyzdobeni 

květinovým náhrdelníkem nebo květinou ve 

vlasech. Kdo neměl,  mohl si zakoupit některý z 

doplňků, které byly pro tuto příležitost nachystané. 

     Příjemným překvapením a zpestřením 

programu bylo vystoupení jednoho z nejlepších 

free stylových barmanů ČR a  vítěze mnoha 

prestižních ocenění v barmanství  Petra Hurty. Po 

krátkém „výukovém“ úvodu, jak míchané nápoje 

připravovat,  jsme využili možnosti zakoupit si 

koktejly namíchané přímo samotným mistrem ČR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Přejeme Vám hodně zdraví !  

Od minulého  vydání zpravodaje již slavili : 
 

 pan František KOPECKÝ 
a 

pan Libor IPSER 
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V nabídce koktejlů bylo tradiční Mojito, Cuba Libre, 

Piňakoláda, Sex on the beach, ... a další 

vychytávky. Při exhibičním vystoupení v rytmu  

hudby, barman předvedl neuvěřitelné triky s 

láhvemi, šejkry a sklenicemi, házel ledem, 

žongloval s ovocem a dalšími předměty, přičemž 

stále komunikoval s námi diváky. Skvěle 

namíchaný drink při jedinečné show byl předán 

přihlížejícím divákům. Není divu, že nás 

barmanská show dostala do dobré nálady a ta 

nám vydržela po celý zbytek večera. Speciality 

připravované na grilu, jako například krevety ve 

slaninovém kabátku, grilovaný losos, havajský 

špíz nebo grilovaný ananas pak byly již jen 

pověstnou třešničkou na dortu. 

     Po celou dobu k poslechu hrála reprodukovaná 

stylová hudba, její rytmy nás pak vyprovázely letní 

nocí k našim domovům.   

      Capmi 

                                                                                                                                      
  

DĚTI, ZVÍŘATA, NEZISKOVKY,  

TO JE HRAVÉ ODPOLEDNE NA FARMĚ 
     Farma spolku Apolenka – hiporehabilitace hostila 14.9.2016  pošesté oblíbené Hravé 
odpoledne na farmě. Kromě soutěží, které si připravily neziskové organizace z Pardubicka, mohli 
všichni poznat život zvířat na farmě a shlédnout umělecká vystoupení talentovaných dětí. A letos 
na Hravé odpoledne zavítal i Hurvínek, který zde rovnou oslavil své 90. narozeniny.  
 
     Hravé odpoledne na farmě pořádá sdružení neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka 
společně s Pardubickým krajem. Své aktivity zde představilo 25 neziskových organizací, které pomáhají 
dětem, handicapovaným, seniorům nebo pořádají volnočasové aktivity pro rodiny. 
     Milou tradicí Hravého odpoledne je křtění nově narozených mláďat farmy Apolenka. „Letos jsme 
pokřtili tři koníky. Nově tak s námi na farmě žijí Sindysyn, Duracell a Csemege,“ zmínila se ředitelka 
Apolenky Jolana Štěpánková, která je i předsedkyní pořádající Koalice nevládek Pardubicka. Kmotry 
hříbat se stala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, ředitelka Oblastních charity 
Pardubice Marie Hubálková a zástupkyně firemního sektoru Jana Krátká. 
 

     Křtění mláďat si nemohl nechat ujít ani Hurvínek, ke křtu si vybral oslíka a nebyl by to Hurvínek, 



 5 

kdyby nevymyslel nějakou kulišárnu. Oslík se tedy nemůže jmenovat jinak než Hurvajs! 
     V akci však byly i další zvířata. Všichni udiveně sledovali novou sportovní disciplínu „Králičí hop“, kdy 
se králičí domácí mazlíčci promění v atlety a zdatně přeskakují překážky. Své dovednosti předvedli i psi 
během ukázky výcviku psích agilit. Diváci shlédli také speciální výcvik koní z Apolenky, jenž pomáhají 
nemocným při hiporehabilitacích. Své umění předvedly také děti. S vystoupeními dorazili mladé 
cheerleaderky, břišní tanečnice, country tanečníci ale i folklorní soubory. Ukázku starých řemesel 
obstaral kovář a dráteník. 
     Díky programu, který si neziskovky připravují, je Hravé odpoledne oblíbenou kratochvílí rodin. I letos 
na něj zavítalo okolo 1 000 spokojených návštěvníků.  
 
  

 

     Tradiční oslavu spojilského posvícení, které 
letos připadlo na 25.září , se vedení obce rozhodlo 
rozšířit o oslavu dalších výročí. Na jaře tomu bylo 
70 let, co byla vysazena Lípa Svobody, a na 
začátku září uplynulo již 10 let od prvního 
zazvonění zvonu Václav a 10 let od otevření 
sportovního areálu. Taková výročí si zasluhují 
alespoň malého připomenutí. 
     Jak všem oznámily  vyvěšené plakáty, oslava 
začne v sobotu 24.září 2016 ve 13 hodin na naší 
spojilské návsi. V naplánovaný čas se zde 
rozezněly první tóny heligonek  Staročeských 
heligonkářů. Nazdobená Lípa a čestná stráž 
našich hasičů dodávaly této události slavnostní ráz 
a důstojnost. 
     Člen Zastupitelstva obce Spojil MUDr. Karel 
Mencl přivítal shromážděné občany a následně 
starosta obce pan Jan Křivka pronesl několik slov 
o historickém okamžiku, kdy byla Lípa Svobody 
zasazena. Stejně pak seznámil přítomné 
s momentem, kdy nám poprvé zazvonil nový zvon 
Václav. Jak Lípa Svobody, tak i kaplička 
Nanebevzetí Panny Marie spolu se zvonem 
Václavem jsou našimi historickými i kulturními 
památkami a symboly naší obce.  Po skončení 
této malé slavnosti se všichni odebrali do prostoru 
sportovního areálu, kde posvícení pokračovalo, a 
na cestu jim do kroku vyzváněl zvon Václav. 
     Od 14 hodin pokračoval program ve spojilském 
sportovním areálu a na uvítanou, i po celé 
odpoledne nám vyhrávaly heligonky v hudebním 
programu Pod tou naší starou lípou. O zábavu, 
která byla určena především dětem, se postarala 
agentura Vivasong Víti Vávry. Děti mohly předvést 
své dovednosti v Talent show manažera Boba. 
Zpívání, poznávání písniček a další předvádění 
děti nebraly jako soutěž, ale náramnou zábavu. Po 
sérii skladeb, pokračoval program pro děti 
v podání divadla D.A.BezeVšeho. Prostřednictvím 
písniček, tanečků a soutěží putovaly děti s veselou 
zábavou z pohádky do pohádky. 
     Před deseti lety byl otevřen sportovní areál a 
jak uvedl starosta obce pan Jan Křivka ve svém 
projevu jeho sportoviště i klubovnu využívá ke 

sportování i společenským setkáním  řada nejen 
spojilských obyvatel. Podoba areálu není však 
definitivní, do budoucna je plánováno jeho 
rozšíření o další sportoviště. Současně se 
starostou obce vystoupila s pozdravem senátorka 
Mgr. Miluše Horská, která byla pozvána jako host 
na oslavu našeho posvícení. 
     Jak už to u nás patří o posvícení k milé tradici i 
letos se konala soutěž v pečení  - Spojilská buchta 
a koláč.  Porota měla náročnou úlohu vybrat z 12 
vzorků napečených dobrot ty nejlepší a 
nejchutnější. Ceny pro vítěze pak předala paní 
senátorka společně se starostou obce. Bábovky, 
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koláče a buchty pak byly rozporcovány a rozdány 
přítomným návštěvníkům, aby i oni měli možnost 
pochutnat si na dobrotách z rukou našich žen, ale i 
mužů. 
     Příjemná atmosféra a dobrá zábava, ke které 
přispělo krásné svatováclavské počasí, pokračo-
vala až do večerních hodin, kdy Staročeské 
heligonkáře vystřídala taneční kapela Bylo nás 
pět. Zábava se rozproudila v jiném rytmu a 

vylákala tak některé návštěvníky na taneční 
parket. 
     Letošní posvícení si užili jak naší nejmenší, tak 
i dospělí. Za zdařilý průběh oslavy našeho 
posvícení je třeba poděkovat všem, kdo se podíleli 
na její přípravě, zejména paní Mirce Čápové a 
paní Radce Nedvědové za organizaci soutěže 
v pečení.    Božena Melounová 

 
  

     
Jako tradičně se v naší obci, v den památky sv. 
Václava, ve středu 28. září v 15:15 hodin, konala 
slavnostní mše svatá. Kaplička v naší obci je 
zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Tato 
slavnost připadá na 15. srpna, kdy si většina z nás 
užívá na dovolených, děti jsou na prázdninách. 
Stalo se tak již tradicí, že se koncem září 
scházíme v centru obce v den Státního svátku, 
v den Slavnosti patrona našeho národa svatého 

Václava, jehož jméno nese zvon, který z věžičky 
kaple slýcháme každý den.  
     Mši svatou zde sloužil náš arciděkan pan 
Antonín Forbelský. Poutníků i letos bylo více, nežli 
je míst v kapličce. Díky krásnému počasí to nebyl 
žádný problém, a tak jsme naslouchali zpěvu, 
slovům Písma a promluvě kněze zahříváni 
slunečními paprsky.  
     Pan Forbelský nám připomněl, jak velkou roli 
sehrála babička, sv. Ludmila, ve výchově 
budoucího panovníka Václava. Jak byl vzděláván 
v lásce, víře, skromnosti, pokoře, ve znalosti 
jazyků a Písma. Vzpomněl i poslední slova, která 
sv. Václav podle legend pronesl ve chvíli své 
smrti: „Bratře, odpouštím Ti!“ a vyzval nás 
k následování jeho vzoru.  
     Ať se na přímluvu sv. Václava mezi námi šíří 
odpuštění, smíření, pokoj, svornost a láska, jak je 
skryto i v názvu naší obce SPOJIL! Velké díky 
patří naší starostlivé kostelnici paní Kmentové, za 
přípravu a vyzdobení kaple, dětem Kuhnovým, za 
službu u oltáře, hudebníkům za doprovod a všem 
poutníkům z řad našich občanů i přespolních za 
účast na této slavnosti. Také děkuji panu 
Forbelskému za jeho kněžskou službu, a 
především Bohu za lásku, kterou nám dává a jíž 
nás učí. 
    Katka Kučerová 

K
  

 
     V sobotu 3.9.2016 se sešlo 16 natěšených 
spojiláků na hřišti  manželů   Doležalových. Konal 
se tradiční a velice oblíbený "Volejbalový turnaj o 
pohár Ing. Zdeňka Nedvěda". 
     Letošní ročník byl i v porovnání s těmi 
předchozími velice vydařený. Vše vyšlo dle našich 
představ ... počasí bylo ideální, trochu pod 
mrakem, aby nám nesvítilo do očí, rozlosování 
hráčů do družstev vyšlo tak, že byla spravedlivě 
vyrovnaná. Bojovalo se statečně o každý míč  

 
doslova do posledních sil tak, že i přihlížející 
museli konstatovat, že hrajem fakt dobře. 
     Byl to velice příjemně strávený den, plný 
smíchu, radosti ze sportu, pocitu sounáležitosti, 
kamarádství, někdy i trošku smutku a nervíků, 
když se nedařilo tak, jak by mělo, ale i to ke sportu 
patří. Hrálo se fair play a všichni jsme si to užili.  
Vyhráli všichni, kteří přišli... 
     Chtěla bych poděkovat Ing. Zdeňku Nedvědovi 
za sponzorský dar, díky kterému se můžeme 
každý rok sejít a užít si prima den.  
     Také děkuji manželům Doležalovým, kteří 
nezištně půjčují občanům Spojila své soukromé 
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 hřiště, jehož údržba není levná záležitost a také 
za poskytnutí  veškerého dalšího zázemí, které 
hráči a organizátoři pro pořádání turnaje potřebují. 
Bez jejich ochoty by dnes již tradiční a úspěšné 
volejbalové ale i nohejbalové turnaje nemohly 
vzniknout. 
     Na závěr bych chtěla poděkovat manželům 
Ministrovým, kteří nám vždy velice pomáhají tím, 
že ochotně a s úsměvem podávají míče, které 
atakují jejich dům, auta i zahradu. a také Honzovi 
"Sporťákovi" Volšemu za každoroční pomoc s 
organizací turnaje.  
     Letošní turnaj je úspěšně za námi a  všichni se 
těšíme na příští rok, kdy se bude 27. května 2017 
konat již V. ročník. 

         Dana Štěpánková 
  

 

     V sobotu 10. 9. 2016 se konal 1. ročník 
cyklistického závodu "Spojilská míle pro Mílu", na 
okruhu "Morčák" ve Spojile a v prostorách 
Sportovního areálu. 
     Závodu se zúčastnilo 25 dětí, které se 
sportovním zápalem odjely závod v plném 
nasazení a bez nehod. Na stupních vítězů pak 
byly všechny děti za podaný výkon odměněny. 
     Poděkování patří všem rodičům, kteří svým 
povzbuzováním podpořili všechny závodníky bez 
rozdílu rodinné příslušnosti, čímž velmi přispěli k 
celkové atmosféře závodu. 
 
      Za pořadatele Radka a Ladislav Ministrovi, 
kteří tímto zároveň děkují za podporu a spolupráci Obci Spojil a SDH Spojil. 
     Fotogalerii ze závodu si můžete prohlédnout na webových stránkách www.supertramp.cz  
 
 

     Dne 10.září 2016 se konal 5.ročník Turnaje 
v nohejbalu trojic, který pořádala obec Spojil. 
Turnaj se konal na „všesportovním hřišti“ rodiny 
Doležalových a zúčastnilo se 10 mužů. Zahájení 
proběhlo v 9.00. Po úvodních slovech pořadatele, 
seznámení s pravidly a hracím systémem turnaje, 
došlo k losování hráčů do jednotlivých trojic. 
Vzhledem k sudému počtu účastníků byla jedna 
trojice nalosována se 4 hráči, kteří se mohli během 
utkání střídat. 

Turnaj se vzhledem k počtu 3 trojic (čtveřic) hrál 
systémem každý s  každým a to dvoukolově. 
Celkem tedy bylo odehráno 6 utkání. Jednotlivá 
utkání se hrála na 2 vítězné sety. 
     Kolem 13.00 byla dohrána všechna utkání. 
Následovalo občerstvení, které připravil mistr 
svého kuchařského řemesla pan Martin Čáp. 
Martine, díky.  
Následovalo vyhlášení výsledků …………… . 

                                                           Pro statistiky: 
1.místo: 

Miroslav Doležal (Dolík), Petr Dvořák (Doktor), Jan Doležal (Hony) 
 

2.místo: 
Jan Hambalík (Hamboš), Ladislav Čáp (Čápik), Michal Rozsypal (Míša) 

 
3.místo: 

Jan Štěpánek (Šťopka), Petr Kremlička (Kremla), Zdeněk Nedvěd (Moštan), Jan Volše (Volšák) 

http://www.supertramp.cz/spojilskamile/index.php
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     Zde bych rád upozornil na jeden vzácný 
moment, který se jistě zapíše do sportovní historie 
obce. Poprvé v historii všech turnajů v nohejbalu, 
ať již dvojic nebo trojic, zvítězil na své domácí 
půdě náš hostitel Míra „Dolík“ Doležal. Dolíku 
gratulujeme. 
     Touto cestou mi dovolte poděkovat rodině 
Ministrových, kteří přímo sousedí s kurtem, za 
jejich velkou trpělivost při konání všech turnajů 
pořádaných obcí Spojil na kurtu Doležalových. 
Nezištně a ochotně vracejí míče, které končí na 
jejich pozemku z důvodů ne vždy přesně 
provedených úderů či kopů hráčů z kurtu. 
Ministrovi díky moc. 

     Na závěr velké poděkování manželům Janě a 
Mírovi Doležalovým za jejich skvěle připravené 
zázemí, prostředí, náladu a kurt. Dolíkovi, díky! 
     Mimochodem povrch kurtu prošel koncem léta 
letošního roku velkou údržbou (výměna pískového 
vsypu umělého povrchu), se kterou Doležalovým 
pomáhali i někteří spojilští sportovci. 
     Myslím, že se opět jednalo o velice vydařený 
sportovně-společenský den. 

Těšíme se na další sportovní akce. 
Nejbližší termín sportovního klání - 10.12. 2016 
Vánoční turnaj ve stolním tenisu dvojic. 

    Sportu zdar.   
                                              Jan Volše 

 
  
 

PODĚKOVÁNÍ 
 

     Touto cestou, bych chtěl znovu poděkovat Všem kamarádům, kteří naší rodině pomohli 
s vyčištěním hřiště. Práce byla velmi náročná, protože povrch je již letitý. Bylo potřeba 
vyplavit většinu znečištěného písku, asi 2,5 tuny a následně ho doplnit o nový písek. Akce 
se povedla, hřiště je jako nové a hraje se nám všem mnohem lépe.   
 
                                                     Děkuji.  

Miroslav Doležal  
    
  



Ze zápisu z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 
ze dne 21. září 2016 

 
      Toto jednání zastupitelstva bylo zvláštní v tom, že se ho neúčastnili zástupci ANO-SOS a Změny. 
Přítomno bylo 12 hostů z řad obyvatel obce. Zasedání zahájil starosta obce a v souvislosti s absencí 
téměř poloviny zastupitelstva sdělil, že obdržel od nepřítomných členů žádosti o přeložení termínu 
zasedání zastupitelstva s následnými písemnými omluvami, že se nemohou účastnit. Tato situace byla 
také zvláštní, a to vzhledem k tomu, že se o přibližném termínu zasedání hovořilo cca o 3 týdny dříve, 
než bylo datum jeho konání oficiálně zveřejněno a nikdo z nepřítomných zastupitelů však v té době na 
situaci nereagoval. Lze pouze spekulovat, zda to nebylo z důvodu, že na programu tohoto jednání byla 
hlavně ekonomická agenda, kterou uvedení zastupitelé kritizovali. Zastupitelstvo však bylo i při oslabení 
„týmu“ usnášeníschopné a mohlo proto proběhnout. Zde pak následovaly obvyklé úkony včetně kontroly 
plnění usnesení z předchozích jednání. Po úvodních ceremoniích bylo přistoupeno k hlavním bodům 
zasedání. Podkladové materiály obdrželi všichni členové zastupitelstva prostřednictvím e-mailů předem.   
 
     Předsedkyně finančního výboru informovala 
zastupitelstvo obce o provedeném rozpočtovém 
opatření v kompetenci starosty obce Spojil             
č. 203/2016 ze dne 29.7.2016 a dále o 
rozpočtovém opatření č. 204/2016 ze dne 
3.8.2016. a krátce vysvětlila důvody, proč byla 

uvedená rozpočtová opatření provedena. Starosta 
k předloženému bodu otevřel diskusi a následně 
požádal o vzetí předložených rozpočtových 
opatření v jeho kompetenci na vědomí 
hlasováním. Do diskuze se nikdo z přítomných 
nepřihlásil. 

 
     Po rozpočtových opatřeních následovalo projednání změn a doplňků strategického plánu obce:           
“Program rozvoje obce“ na období 2015-2025. Předkladatelem byl místostarosta obce, který uvedl, že 
hlavními změnami a doplňky v rámci investičních aktivit obce jsou především nákup nemovitosti čp. 35 
v ulici Na Okrajích a jeho rekonstrukce a přístavba pro potřeby a služby obecního úřadu a obce jako 
takové. Dále rozděluje protipovodňové opatření obce Spojil na dvě a definuje je jako hlavní a lokální 
protipovodňové opatření obce Spojil. Další změnovou aktivitou novelizovaného programu je vybudování 
objektu s malometrážními byty určené pro místní seniory, který bude řešen samostatně v centru obce 
v návaznosti jak na urbanistické tak architektonické řešení stávající návsi.  
Výměna svítidel pouličního osvětlení je rovněž doplňující aktivitou projednávaného programu. V rámci 
realizačního zajištění programu rozvoje obce stanovuje plán obce jako členy řídící skupiny Jana Křivku, 
starostu obce a MVDr. Svatopluka Rozsypala, místostarostu obce, a jako výkonnou a kontrolní skupinu 
stanovuje členy Zastupitelstva obce Spojil. Uvedené změny a doplňky byly hlasováním schváleny. 
 
     Následoval pravděpodobně zásadní bod 
jednání zastupitelstva, kterým bylo  projednání a 
schválení smlouvy o úvěru včetně pověření 
starosty k jejímu uzavření. Starosta přítomné 
informoval, že předmětný bod byl projednáván 
v příslušných výborech obce Spojil a z důvodu 
závažnosti projednávaného záměru proběhly i tři 
besedy s občany obce Spojil, kde i téma úvěru 
bylo v rámci programu diskutováno. Předsedkyně 
finančního výboru pak seznámila přítomné s tím, 
že se problematikou zabýval při svém jednání dne 
31.8.2016 Finanční výbor obce Spojil a doporučil 
zastupitelstvu obce přijetí tohoto záměru.                    
V souvislosti s projednávaným návrhem smlouvy o 
úvěru proběhla pracovní schůzka členů 
Zastupitelstva obce Spojil a zástupců obecního 
úřadu se zástupci poskytovatele, což je KB a.s. 
Pardubice. Na této poradě byly vysvětleny a 
upřesněny záležitosti vyplývající z obsahu 
smlouvy. Právní rozbor projednávané smlouvy byl 
proveden smluvním právníkem obce Spojil JUDr. 
Světlanou Pecháčkovou se závěrem, že se jedná 
o standardní smlouvu, která respektuje požadavky 
poskytovatele, ale i příjemce úvěru. Z její strany 

nebyly doporučeny žádné korektury k předmětné 
smlouvě. Rovněž předseda výboru stavebního a 
strategického rozvoje konstatoval, že výbor téma 
projednal a také doporučil ke schválení. 
     Do diskuze se přihlásil pan Ministr se dvěma 
dotazy, zdali je výše úroku trvání úvěrové smlouvy 
po dobu 15 let neměnná - nepřekročitelná? 
     MUDr. Karel Mencl mu odpověděl, že úrok není 
smlouvou dán jako stoprocentně fixní.  
     Pan Ministr vznesl druhý dotaz: Ve smlouvě je 
uvedeno limitní omezení bankou jako 
poskytovatelem úvěru… maximální investice na 
nákup hmotného a nehmotného majetku do 
100.000,-Kč. Požádal o vysvětlení… obec si 
nemůže s vlastními penězi sama hospodařit, 
protože má uzavřenou úvěrovou smlouvu tohoto 
typu?   
     MUDr. Karel Mencl mu odpověděl, že banka si 
hlídá, aby obec měla na splácení, neznamená to, 
že si nemůžeme koupit nic, pokud bude mít obec 
investiční záměr, tak předloží bance tento záměr 
ke schválení. Banky většinou obcím, pokud je 
obec stále solventní, tyto nákupy vždy  povolily i 
nad těch 100.000,-Kč. 



 10 

      Dále se do diskuze přihlásil Ing. Tomáš Kučera 
a ocitoval diskutovaný bod z návrhu úvěrové 
smlouvy. Po proběhlé diskuzi byla hlasováním 
předmětná smlouva schválena a starosta obce 

pověřen k jejímu uzavření. Podrobný záznam 
z diskuze najdete na webových stránkách obce 
www.spojil.com. 

 
     Po schválení úvěru následovalo projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2016 
v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil. Předsedkyně finančního výboru informovala, že projednávané 
rozpočtové opatření v kompetenci zastupitelstva má přímou návaznost na přijetí úvěrové smlouvy,                
s přímým dopadem na rozpočet obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Doporučila 
Zastupitelstvu obce Spojil tento materiál přijmout. Do diskuze se zde nikdo nepřihlásil a v  hlasování bylo 
rozpočtové opatření přijato. 
 
     Projednání a schválení nákupu nemovitosti 
v ulici Na Okrajích č.p. 35 včetně přijetí kupní 
smlouvy následovalo hned po rozpočtových 
úpravách. V tomto případě starosta obce 
informoval přítomné, že záměr nákupu nemovitosti 
č.p. 35 v ulici Na Okrajích byl projednáván jak 
v příslušných výborech obce, tak diskutován 
s veřejností v rámci pořádaných besed. Kupní 
smlouva vypracovaná JUDr. S. Pecháčkovou byla 
v předstihu odeslána členům zastupitelstva obce i 
straně prodávající. Oprávněná prodávající, paní 
Biedermannová, s obsahem smlouvy souhlasí a 
svoji vůli stvrdila podpisem.  
       K projednávanému tématu podali za své 
výbory stanovisko jak předsedkyně finančního 
výboru, tak předseda výboru stavebního a 
strategického rozvoje. Předsedkyně finančního 
výboru, paní Božena Melounová, sdělila, že výbor, 
kterému předsedá, projednal nákup nemovitosti ve 
smyslu úvěrové smlouvy, v jejímž obsahu je nákup 
nemovitosti zapracován. MVDr. Svatopluk 
Rozsypal uvedl, že výbor stavební a strategického 
rozvoje se daným tématem zabýval a doporučuje 
zastupitelstvu nákup nemovitosti schválit.  
     K projednávanému bodu starosta otevřel 
diskusi. Do diskuze se přihlásil Ladislav Ministr 
s dotazem, zdali informace, která zde byla řečena,  
že podmínkou banky pro poskytnutí úvěru je 
nákup nemovitosti č.p. 35, je správná? 
     Starosta obce odpověděl, že banka vnímá jako 
nezbytnou investici nákup nemovitosti č.p.35. 

Obec měla v zadávacích podmínkách bankám pro 
výběrové řízení nákup této nemovitosti uvedený již 
v první fázi. MUDr. Karel Mencl doplnil, že banka 
po obci žádá seznam nezbytných investic 
v hodnotě do 6.000.000, který bude schválený 
zastupitelstvem obce a tato nemovitost č.p. 35 je 
první nezbytnou investicí.  Další nezbytné 
investice  budou zastupitelé obce na dnešním 
jednání schvalovat. MVDr. Svatopluk Rozsypal 
k tomu ještě doplnil, že pokud by v zadávacích 
podmínkách tato nemovitost nebyla zohledněna, 
určitě bychom úvěr dostali i bez této podmínky, ale 
protože jsme ji tam uvedli, banka toho využila a 
chrání svoje peníze.  Nákup předmětné 
nemovitosti zvedne obci majetek a tím i 
solventnost obce, a proto uvedená podmínka teď 
v úvěrové smlouvě je.   
     Dále se do diskuze přihlásil Ing. Tomáš Kučera. 
Zrekapituloval dosud proběhlou diskuzi a dodal, že 
pokud by obec chtěla úvěr a nechtěla kupovat č.p. 
35, musela by obec vstoupit s bankou znovu 
v jednání a požádat banku o novou nabídku. Je 
možné, že by došlo např. k přepracování přirážky 
k PRIBORU, protože je pravděpodobné, že banka 
se touto nemovitostí částečně kryje. Nákup 
nemovitosti č.p. 35 v ulici Na Okrajích byl 
hlasováním schválen a i zde byl starosta pověřen 
provedením všech právních úkonů s tím 
souvisejících. 

 
     V programu následoval bod, pojednávající o nezbytných a zbytných investicích v souladu 
s podmínkami úvěrové smlouvy. Zde znovu místostarosta obce připomenul, že rozdělení investic je 
jednou z podmínek úvěrové smlouvy, která byla právě zastupitelstvem schválena. Dále uvedl důvody, 
které vedly k návrhu rozdělení investic a představil návrh projednaný a přijatý výborem stavebním a 
strategického rozvoje. Informoval rovněž o tom, že projednávané investice jsou zahrnuty do obsahu 
strategického plánu – Program rozvoje obce Spojil 2015 -2025. 
 
Nezbytné investice 
1. Nákup nemovitosti Na Okrajích č.p. 35 
2. Rekonstrukce pouličního osvětlení 
3. Protipovodňové opatření v lokalitě Morčák 
4. Rekonstrukce a doplnění dětských herních prvků sportovního areálu a vybudování oplocení nové části 
sportovního areálu, rekonstrukce stávajícího oplocení včetně vybudování protihlukové stěny v místech 
sousedících s obytnou zástavbou. 
 

http://www.spojil.com/
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Zbytné investice 
1. Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem  
2. Rekonstrukce komunikací uvedených v Plánu rozvoje obce Spojil 2015 – 2025 
3. Rekonstrukce nemovitosti Na Okrajích č.p. 35 
4. Ostatní investiční aktivity uvedené ve strategickém plánu 
 
     K projednávanému bodu byla následně 
otevřena diskuze. V ní se pan Čestmír Škoda 
dotázal pana místostarosty, jestli má obec nějakou 
představu ohledně nákladů na rekonstrukci 
objektu č.p. 35? Místostarosta odpověděl, že 
nemůžeme mít představu o nákladech, vše záleží 
na tom, jaký bude návrh projektu, co bychom si 
přáli, jaké přístavby tam budou, kolik bude na to 
peněz. Vše vyplývá z toho, že systém financování, 
který my teď uplatňujeme je nestandardní, žádná 
banka neposkytuje peníze dopředu. Doplnil filozofii 
financování těchto investic, kde předpokládáme, 
že se nám podaří získat dotace a pořadí investic 
postavené tak, že na 1. místě je nákup nemovitosti 
a ostatní investice jsou postavené tak, že o nich 
víme, že máme šanci získat vysokou dotaci a 
peníze, které tak proinvestujeme, by se nám měly 
z velké části vrátit. Ty pak investujeme do dalšího 
oběhu a získáme takto podstatně větší finanční 
prostředky pro obec. Starosta doplnil, že obec 
nebude používat úvěrové peníze na jiné investiční 
akce nežli ty nezbytné a za předpokladu, že budou 
honorované dotací.  
     Paní Ministrová se přihlásila s dotazem, kolik   

byl nájem nemovitosti č.p. 35? Starosta obce 
odpověděl, že 5000,- Kč za pololetí +  údržba 
pozemku kolem domku. 
     Další dotaz vznesl pan Ministr, kdy uvedl, že 
trochu zaregistroval rozpor, kdy v minulém bodě 
bylo řečeno, že smlouva je naprosto standardní a 
v tomto bodě padlo, že smlouva je nestandardní. 
Jak to tedy je?  
Panu Ministrovi odpověděl starosta, že právně se 
jedná o standardní smlouvu, kde je vyhověno jak 
příjemci úvěru, tak poskytovateli, to co zde 
zaznělo jako trošku nestandardní, není z hlediska 
pravidel té či oné banky. Jiné banky nejsou 
připraveny obcím poskytnout finanční prostředky 
na jejich účet před vlastními realizacemi staveb, 
ale až v okamžiku, když je jasné čerpání na 
konkrétní akci a když je zajištěný přehled 
financování akce i z hlediska dotací. Celou diskuzi 
naleznete na webových stránkách obce 
www.spojil.com.  
     Do schváleného usnesení se tak dostalo, že 
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje následné 
nezbytné investice s využitím úvěru do výše 
6 000 000,- Kč tak, jak bylo uvedeno výše.  

 
     Součástí tohoto jednání zastupitelstva byla také Zpráva o proběhlém dílčím přezkoumání 
hospodaření obce Spojil pro rok 2016.  Toto dílčí přezkoumání hospodaření obce Spojil proběhlo dne 
2.9.2016 se závěrem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky hospodaření. Zpráva byla 
zastupitelstvem vzata na vědomí. 
 
     Dalším bodem bylo projednání a schválení 
smlouvy: „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene –služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu IP-12-2008411/VB/01, název 
stavby: Spojil K Hájovně – přípojka nn-Kučera“. 
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem 

projednávaného materiálu. Uvedl, že se jedná o 
standardní  smlouvu. Obdobné smlouvy byly již 
několikrát v zastupitelstvu obce přijímány a těmito 
byla zajištěna možnost napojení na energie 
novostavby RD. Smlouva byla hlasováním 
schválena. 

 
     V následujícím jednání starosta obce doporučil, aby obec Spojil v rámci žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova pro rok 2017 uplatnila v souladu s Programem obnovy obce investiční akci 
Rekonstrukce 1. etapa - výměna stávajících svítidel pouličního osvětlení. Předseda výboru stavebního a 
strategického rozvoje v této souvislosti přítomné informoval, že věc byla projednána ve výboru 
stavebním a strategického rozvoje s doporučením přijetí tohoto bodu zastupitelstvem. Do diskuze se zde 
nikdo nepřihlásil a v následujícím hlasování byl předložený návrh přijatý. 
 
     Předposledním bodem programu se stalo 
projednání a schválení převodu vodohos-
podářských staveb vodovodu a oddílné splaškové 
kanalizace na pozemcích 272/4, 276/10, 276/12 a 
246/7 vše v k.ú. a obci Spojil do majetku obce 
Spojil. Zde starosta přítomné informoval o žádosti 
pana Ing. arch. Petra Křivánka ve věci převodu 
uvedených vodohospodářských staveb do majetku 
obce Spojil. Současně s tímto také informoval, že 

po převodu, respektive prodeji za 1,- Kč do 
majetku obce, bude uzavřena ze strany obce 
Spojil se společností VaK Pardubice a.s. provozní 
smlouva, jejíž účinnost bude do doby, kdy v rámci 
navyšování základního jmění společnosti bude 
tento předmětný majetek vložen oproti akciím do 
společnosti VaK Pardubice a.s. jako nepeněžitý 
vklad. Obec Spojil má k dispozici prohlášení 
společnosti VaK Pardubice a.s., které tvoří 

http://www.spojil.com/
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nedílnou součást zápisu a ve kterém se výše 
uvedené postupy popisují jako akceptovatelné. 
     Do diskuze se přihlásil místostarosta 
s informací, že se touto žádostí zabýval výbor 
stavební a strategického rozvoje a doporučil ji 
schválit. Panu Štěpánkovi, č.p.51, bylo odpově-

zeno na dotaz, o jakou stavbu se jedná, že stavba 
se nachází na konci ulice V Loukách a je 
souběžná s ulicí Pod Habřím.   
     Hlasováním byl převod-odkup za 1,- Kč 
zastupitelstvem schválen. 

 
     Jako poslední bod se již tradičně stala rubrika „Různé“. Zde starosta společně s místostarostou 
informovali přítomné, že se společně se správcem obecního majetku panem Záleským zúčastnili jednání 
svolaného ŘSD Pardubického kraje v pondělí 12.9.2016.  Na této poradě byla generálním projektantem 
představena situace přivaděče III/36 na dálnici D 35 s kruhovou křižovatkou vyústního objektu 
komunikace ze Spojila. Tato křižovatka dle konstatování ŘSD bude realizována jak projekčně, tak 
fyzicky jako samostatný stavební objekt nezávisle na předešle uvedených stavbách.  
     Ve věci týkající se trvalého úkolu a související s rozšířením logistického centra Starzone se do 
současnosti nic zásadního nezměnilo. Smluvní advokátka Mgr. Hamplová, v rámci projednávaných 
změn a doplňků územního plánu města Pardubic, opět pořizovateli zopakovala a potvrdila již jednou 
předložené stanovisko, které je považováno za neměnné. 
      Předsedkyně finančního výboru prostřednictvím rubriky Různé vyzvala výbory a spolky v  obci Spojil, 
aby své případné žádosti o finanční podporu svých  plánovaných akcí z rozpočtu obce Spojil na rok 
2017 předložili nejdéle do 10.10.2016 prostřednictvím obecního úřadu písemně. 
      Pan Jan Štěpánek č.p.87 vystoupil s problematikou týkající se usnesení č. 2/2016/VI. Zeptal se, kdy 
a jak se tento bod bude projednávat. Bylo mu odpovězeno starostou obce, že tento bod se bude 
projednávat na příštím jednání zastupitelstva obce. 
 
 
 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu ČR 
Volby se konaly v pátek 7.10. a sobotu 8.10.2016. Ve Spojilu byla oproti republikovému průměru velká 
účast,  která ve volbě do Pardubického kraje dosáhla 51,41 %. V dalším uvádíme pouze ty subjekty, 
které přesáhly 5% hranici. 
Výsledky voleb do Pardubického kraje 
Spojil        Pardubický kraj 
Počet voličů:  391     Počet voličů : 413 501 
Volební účast: 51,41%    Volební účast: 36,8 % 

Kandidátní listina              hlasy        %  Kandidátní listina                 hlasy      %    Mandáty 

2  ODS   34 17,34  2  ODS   13340    8,99       5 
12 ČSSD    17          8,67  12 ČSSD    26882   18,01     11     
30  ANO 2011  37 18,87   30  ANO 2011  28612  18,01     12 
32 TOP 09  22 11,22               34 Starostové a nezáv. 8388    5,62       3 
34 Starostové a nezáv. 12   6,12    37 KSČM              12488    8,36       5 
55 Koalice pro PK 30 15,30    55 Koalice pro PK 23421 15,69        9 
 Mandáty stran           45 

 
Výsledky voleb do Senátu ČR 
Spojil        Pardubicko 
Počet voličů:  391     Počet voličů : 109 919 
Volební účast: 50,13 %    Volební účast: 35,35  % 
Kandidát            vol. strana            hlasy   %  Kandidát               vol. strana          hlasy     % 

  3  Mgr.Horská Mil. KDU-ČSL+Nestr      64   33,33     3  Mgr.Horská Mil. KDU-ČSL+Nestr       10020   27,28 

10  Ing.Novák D.       ODS               31   16,14 8  Ing.Menšík Jar.   ANO 2011            5720   15,57 

       

A jistě víte, že v druhém kole jako senátorka zvítězila Mgr. Miluše Horská. 
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Vychází jednou za dva měsíce. 

mailto:info@spojil.com

