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Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 2/2017 

ze dne 19. dubna 2017 

Přítomni: Jan Křivka,  MVDr. Svatopluk Rozsypal,  Božena Melounová, MUDr. Karel Mencl, Ing. 

Tomáš Kučera, Ing. Diana Houdová, Jan Matěj. 

Neomluven:  

Omluven:  Ing. J.Jandl, Libor Kment 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Karel Mencl, Jan Matěj. 

Hosté :  Miloš Záleský, Ladislav Ministr, Michal Riedel, Radka Ministrová,  Jan Štěpánek č.p.87, 

Jan Štěpánek č.p.51, Jan Meloun ml., Jan Volše, Bohuslav Kment st., Pavel Vondra, Milan Zavadil. 

Jednání zahájeno v 18.35 hodin. 

 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání Zastupitelstva obce Spojil  navrhuje  MUDr. 

Karla Mencla a Jana Matěje.  

Hlasování:   7 pro,  návrh byl přijat.   

       Jako pořizovatele zápisu určuje paní Danu Štěpánkovou - Obecní úřad Spojil. 

  

Starosta obce konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je usnášeníschopné. 

       Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla proti němu vznesena 

žádná připomínka.   

       Dále předsedající konstatoval, že do diskuze se v souladu s jednacím řádem nikdo nepřihlásil. 

       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce v 

úřední desce obecního úřadu ve Spojile a následně přednesl návrh na jeho doplnění.   

       Starosta navrhuje doplnění programu jednání o bod „Zpráva z Kontrolního výboru za rok 2016“, 

který bude zařazen jako 3, body 3, 4, 5  budou chronologicky posunuty.  

       Dále doporučuje doplnění programu jednání, kterým bude upraven bod 6 na body 6a) a 6b). Bod 

6a) je stávajícím bodem 6, bod 6 b) je doplněn o „Projednání a schválení  Smlouvy o zřízení věcného 

břemene IP-12-2008411/VB/01 – Spojil K Hájovně – přípojka nn Kučera“, dále o bod „Informace o 

rozpočtovém opatření č. 201/2017,  202/2017 a RO 202a/2017 v kompetenci starosty obce“, který 

bude zařazen jako 9, dále o bod „Zplnomocnění místostarosty města Sezemic Ing. Vlastimila 

Plecháčka na Valné hromadě VaK Pardubice a.s.“, který bude zařazen jako 10, dále o bod „2. 

Aktualizace programu rozvoje obce Spojil – strategický plán na období 2015 – 2025“, který bude 

zařazen jako 11, a „Revokace odst. VII Usnesení Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2017, který bude 

zařazen jako 12, Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který bude 

zařazen jako bod 13, ostatní body budou chronologicky posunuty.  

      Poté požádal o jeho případné doplnění ze strany členů zastupitelstva obce.  

 

     Starosta obce dal hlasovat o přijetí upraveného programu jednání.  

 
1. Zahájení – starosta obce.  

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

      předkladatel     místostarosta obce. 

3. Zpráva kontrolního výboru – předkladatel Ing. Tomáš Kučera. 

4.  Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a závěrečného účtu obce Spojil za rok 2016, 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok –  předkladatel starosta obce, 

předsedkyně finančního výboru. 
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5.   Projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2016 – předkladatel starosta obce,     předsedkyně 

finančního výboru. 

6.   a) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o      právu 

zřídit a provozovat na služebném pozemku p.p.č. 560/1  plynárenské zařízení - 

předkladatel starosta obce. 

       b) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-2008411/VB/01 –    Spojil 

K Hájovně – přípojka nn Kučera – předkladatel starosta obce. 

 7. Projednání a schválení návrhů smluv pachtovních a provozních na provozování 

vodohospodářských staveb, které jsou předmětem již schváleného odkoupení od  

Ing. arch. Křivánka – předkladatel starosta obce. 

 8. Projednání a schválení rozpočtového opatření 3/2017 v kompetenci zastupitelstva obce – 

předkladatelka předsedkyně finančního výboru a starosta obce.  

 9.Informace o rozpočtovém opatření č. 201/2017, 202/2017 a RO 202a/2017 v kompetenci starosty 

obce - předkladatelka předsedkyně finančního výboru a starosta obce. 

10. Zplnomocnění místostarosty města Sezemic Ing. Vlastimila Plecháčka na Valné hromadě VaK 

Pardubice a.s.- předkladatel starosta obce. 

11. „2. aktualizace programu rozvoje obce Spojil – strategický plán na období 2015 – 2025“- 

předkladatel starosta obce. 

12. Revokace odst. VII Usnesení Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2017 - předkladatel starosta obce.  

13. Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – předkladatel 

 Jan Matěj. 

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

komunikací III/2982 a I/36 Pardubice-Hůrka – zpravodaj starosta obce. 

15. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj starosta obce,  

místostarosta obce. 
16. Různé 

17. Závěr. 

 

Hlasování:    7 pro, program byl schválen. 

 

2) Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání zastupitelstva obce - zpravodaj 

místostarosta obce.  

 

     Místostarosta obce krátce rekapituloval usnesení přijatá na jednání zastupitelstva dne 8.2.2017, 

vyhodnotil jejich plnění a konstatoval, že: 

usnesení VI úhrada za nákup svítidel je provedena – usnesení je plněno 

usnesení VII je plněno navíc bude předmětem revokace na dnešním jednání ZO 
usnesení VIII jmenovaní členové redakční rady se ujali svých funkcí – usnesení je plněno 
usnesení XI fotometrická studie je k dispozici – usnesení je plněno 
ostatní usnesení jsou ze své povahy plněna již přijetím 
     Podrobný záznam k tomuto bodu najdete na webových stránkách obce www.spojil.com.  

         Starosta otevřel k předmětnému bodu diskuzi, do které se nikdo z přítomných nepřihlásil a poté 

dal hlasovat o vzetí zprávy na vědomí bez výhrad.  

 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu o plnění usnesení z předchozího 

zasedání  Zastupitelstva obce Spojil  na vědomí bez výhrad. 

 

Hlasování:  7 pro,  zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu o plnění usnesení z předchozího zasedání  

Zastupitelstva obce Spojil  na vědomí bez výhrad. 

 

 

http://www.spojil.com/
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3) Zpráva z kontrolního výboru – předkladatel Ing. Tomáš Kučera, předseda kontrolního výboru.  

     Předseda kontrolního výboru seznámil členy zastupitelstva se Zprávou kontrolního  výboru za rok 

2016. Předsedající otevřel k tomuto bodu diskuzi.  

              Podrobný záznam tohoto bodu najdete na webových stránkách obce www.spojil.com.  

 

     Následně dal hlasovat o přijetí zprávy na vědomí.  

 

Návrh na usnesení: "Zastupitelstvo obce Spojil bere přednesenou Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 

obce Spojil za rok 2016  na vědomí bez výhrad.  

 

  Hlasování:    7  pro,  zpráva byla přijata bez výhrad. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere přednesenou Zprávu o činnosti Kontrolního výboru obce 

Spojil za rok 2016 na vědomí bez výhrad. 

 

4)  Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a závěrečného účtu obce Spojil za rok 2016, 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2016 

 

     Starosta obce konstatoval, že předkládané materiály byly řádně zveřejněny na úřední desce 

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

konstatoval, že výsledek přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2016 skončil se závěrem, že 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Poté předal slovo předsedkyni finančního výboru.  

Předsedkyně uvedla některá základní data z celoročního hospodaření obce Spojil za rok 2016. Příjmy 

obce Spojil v roce 2016 činily 6 204 622,83 Kč, což je 125,80 % schváleného rozpočtu po úpravách 

(v roce 2015 to bylo 117,86 %). Výdaje obce Spojil v roce 2016 byly ve výši 8 040 896,79 Kč, což 

je 87,09 %( v roce 2015 to bylo 75,82%) schváleného rozpočtu po úpravách.  Nárůst výdajů o 

téměř 11% oproti roku 2015 je způsoben vyššími investičními výdaji. Zůstatek na účtu obce Spojil 

k 31.12. 2016 byl ve výši 5 978 650,58 Kč,  což je o 4 063 706,04 Kč (o 212%) více než se 

předpokládalo. Tento zůstatek byl způsoben nárůstem příjmů z úvěru poskytnutého KB. 

 Po té předsedkyně FV uvedla základní data ze Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2016. Daňové 

příjmy obce Spojil v roce 2016 byly ve výši 5 173 945,51 Kč, nedaňové příjmy ve výši 457 069,32 

Kč a přijaté transfery ve výši 573 608 Kč. Běžné výdaje obce v roce 2016 činily 4 371 091,79 Kč a 

kapitálové výdaje byly 3 669 805,00 Kč.  Saldo příjmů a výdajů bylo -1 836 273,96  Kč.                                                                                                                                                                                                                                                        

     Dále předsedkyně FV uvedla, že dne 2.9.2016 proběhl dílčí přezkum hospodaření                                                                                         

obce Spojil za rok 2016 a dne 24.2. 2017 proběhl závěrečný přezkum hospodaření. Tímto 

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

audit, což jí opravňuje čerpat finanční prostředky z dotačních titulů.  

Předsedkyně finančního výboru konstatovala, že předložené materiály projednal finanční výbor obce 

Spojil na svém zasedání dne 15.3.2017 a doporučil je svým usnesením zastupitelstvu ke schválení. 

     Po vystoupení  předkladatelů otevřel starosta obce k předloženým materiálům diskuzi.  

              Podrobný záznam z diskuze najdete na webových stránkách obce www.spojil.com.  

     Předsedající přednesl návrh na usnesení, o němž dal hlasovat. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční hospodaření 

obce Spojil a závěrečný účet obce Spojil za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Spojil za rok 2016 bez výhrad. 

 

Hlasování:   7 pro , návrh byl přijat.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční hospodaření obce 

Spojil a závěrečný účet obce Spojil za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Spojil za rok 2016 bez výhrad. 

 

 

http://www.spojil.com/
http://www.spojil.com/
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5) Projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2016 – předkladatel starosta obce, 

předsedkyně finančního výboru. 

 

      Starosta obce uvedl, že předložené materiály byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu a 

to i v elektronické podobě. Poté starosta obce  předal slovo předsedkyni finančního výboru, která 

seznámila přítomné s hlavními údaji z předkládaných materiálů.  

Obec Spojil měla k 31.12.2016 dle účetní uzávěrky aktiva ve výši 48 382 334,68Kč, pasiva  ve 

stejné výši, tj. celkem ve výši 48 382 334,68Kč. Výsledek hospodaření obce Spojil za rok 2016 je 

1.261.305,65 Kč, v roce 2015 byl 590.543,20Kč.  

V průběhu měsíce ledna 2017proběhla dokladová a fyzická inventarizace majetku obce Spojil.  

Obec Spojil vlastní k 31.12. 2016 hmotný a nehmotný majetek včetně finančních prostředků na 

účtech ve výši 59 199 182,- Kč, což je  nárůst oproti roku 2015 o 6 712 328,- Kč, v přepočtu na 

jednoho obyvatele včetně kojenců (491 obyvatel) 120 569,- Kč.  

Předsedkyně finančního výboru konstatovala, že předložené materiály projednal finanční výbor obce 

Spojil na svém zasedání dne 15.3.2017 a doporučil je  svým usnesením zastupitelstvu obce ke 

schválení. 

     Poté starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a 

proto předsedající  předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní závěrku obce 

Spojil za rok 2016 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil  za rok 2016 bez výhrad. 

 

Hlasování:  7 pro, návrh byl přijat.           

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní závěrku obce Spojil za 

rok 2016 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil  za rok 2016 bez výhrad. 

 

6a) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu 

zřídit a provozovat na služebném pozemku p.p.č. 560/1  plynárenské zařízení. 

 

     Starosta obce seznámil přítomné s obsahem projednávaného bodu a to Smlouvy o zřízení věcného 

břemene služebnosti a smlouvy o právu zřídit a provozovat na služebném pozemku p.p.č. 560/1 

plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.  Jedná se o 

standardní smlouvu. Obdobné smlouvy byly již několikrát v zastupitelstvu obce přijímány a těmito 

byla zajištěna možnost napojení na energie novostavby RD. 

    K projednávanému bodu starosta otevřel diskusi, do které se nikdo nepřihlásil a poté předložil 

návrh na  usnesení. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením Smlouvu o zřízení věcného břemene – č.  

9900090534/1/2017. 

     

     Hlasování:   7 pro,  návrh byl přijat. 

 

     Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením Smlouvu o zřízení věcného břemene –  

     č.  9900090534/1/2017.  

 

6b) Projednání a schválení smlouvy: „Smlouva o zřízení věcného břemene –služebnosti a 

smlouva o právu provést stavbu IP-12-2008411/VB/01, název stavby: Spojil K Hájovně – 

přípojka nn-Kučera“ – předkladatel starosta obce. 

 

     Starosta obce seznámil přítomné s obsahem projednávaného bodu a to Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IP-12-2008411/VB/01, název stavby: Spojil K Hájovně – přípojka nn-Kučera“. Jedná se  
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o standardní  smlouvu. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla již schválena 

zastupitelstvem obce dne 21.9.2016. K projednávanému bodu starosta otevřel diskusi, do které se 

nikdo nepřihlásil a poté předložil návrh na  usnesení. 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje usnesením Smlouvu o zřízení věcného 

břemene  IP-12-2008411/VB/01, název stavby: Spojil K Hájovně – přípojka nn-Kučera. 

           

           Hlasování:    7  pro, návrh byl přijat. 

 

   Usnesení : Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje usnesením Smlouvu o zřízení věcného břemene 

č. IP-12-2008411/VB/01, název stavby: Spojil K Hájovně – přípojka nn-Kučera. 

 

7) Projednání a schválení návrhů smluv pachtovních a provozních na provozování 

vodohospodářských staveb, které jsou předmětem již schváleného odkoupení od Ing. arch. 

Křivánka. 

      V návaznosti na Usnesení č. 5/2016, odst. XIII. ze dne 21.9.2016 starosta obce předložil 

zastupitelstvu obce ke schválení návrh smluv pachtovních a provozních na provozování veřejného 

vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu. Tyto smlouvy budou uzavřeny na dobu nezbytně 

nutnou, a to do doby navyšování základního jmění společnosti VaK Pardubice a.s. Poté bude tento 

majetek vložen jako nepeněžitý vklad oproti akciím do již citované společnosti. V rámci projednávání 

tohoto bodu starosta doporučuje přijmout usnesení i k této věci. K předloženým návrhům starosta otevřel 

diskuzi, do které se nikdo z přítomných nepřihlásil a následně dal o návrhu hlasovat.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje návrh obsahu a předmětu 

smluv pachtovních a provozních na provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na p.p.č. 

272/4, 276/10, 276/12, 246/7 v k.ú. a obci Spojil a tímto zplnomocňuje starostu obce jejich podpisem.   

 

Hlasování:  7 pro, návrh byl přijat 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje návrh obsahu a předmětu smluv 

pachtovních a provozních na provozování vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu 

na p.p.č. 272/4, 276/10, 276/12, 246/7 v k.ú. a obci Spojil a tímto zplnomocňuje starostu obce jejich 

podpisem.   

 

Dále dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení v následujícím znění: 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje nepeněžitý vklad oproti akciím do 

společnosti VaK Pardubice a.s. v podobě vkladu vodohospodářských staveb veřejného vodovodu a 

splaškové kanalizace na p.p. č. 272/4, 276/10, 276/12, 246/7  v k.ú. a obci Spojil. 

 

Hlasování:  7 pro, návrh byl přijat.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje nepeněžitý vklad oproti akciím do 

společnosti VaK Pardubice a.s. v podobě vkladu vodohospodářských staveb veřejného vodovodu a 

kanalizace na p.p. č. 272/4, 276/10, 276/12, 246/7  v k.ú. a obci Spojil. 

 

8) Projednání a schválení  rozpočtového opatření 3/2017 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil. 

     Starosta obce konstatoval, že rozpočtové opatření  č. 3/2017 je vyvoláno uzavřením dohody o 

vytvoření 4 pracovních míst na veřejně prospěšné práce mezi obcí Spojil a Úřadem práce Pardubice . 

Předkládané rozpočtové opatření je ve výši 427.000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.  

443 000,- Kč je na pokrytí nákladů na VPP – mzdy, zdravotní a sociální pojištění a doplatek rozdílu 

částky je pokryt snížením  rezervy  v paragrafu Služeb a územního rozvoje ve výši 16 000,- Kč . 
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    Následně otevřel k předloženému návrhu diskuzi, do které se nikdo z přítomných nepřihlásil a 

poté předložil návrh na usnesení. 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje RO č.3/2017 

v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil ve výši 427 000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 

výdajů. 

 

Hlasování:    7 pro, návrh byl přijat. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje RO č.3/2017 v kompetenci 

Zastupitelstva obce Spojil ve výši 427 000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 

 

9)Informace o rozpočtovém opatření č. 201/2017,  202/2017 a RO 202a/2017 v kompetenci starosty 

obce. 

 

      Starosta obce konstatoval, že v průběhu měsíce února a března schválil RO č. 201/2017, 

202/2017 a 202a/2017 v kompetenci starosty obce a předal slovo předsedkyni finančního výboru 

k podrobnější informaci o obsahu těchto rozpočtových opatření. Poté otevřel diskuzi, do které se 

nikdo nepřihlásil.  Následně dal o návrhu hlasovat.   

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil usnesením bere na vědomí Rozpočtová opatření 

v kompetenci starosty obce č. 201/2017, 202/2017 a 202a/2017.  

 

Hlasování:  7 pro, návrh byl přijat.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil usnesením bere na vědomí Rozpočtová opatření v kompetenci 

starosty obce č. 201/2017, 202/2017 a 202a/2017.  

 

10) Zplnomocnění místostarosty města Sezemic Ing. Vlastimila Plecháčka na Valné hromadě 

VaK Pardubice a.s. 

 

     Z důvodu nepřítomnosti starosty obce Spojil dne 18.5.2017, který bude na jednání  

celorepublikového setkání starostů Svazu měst a obcí ČR v Plzni, starosta doporučuje, aby obec 

Spojil zastupoval na Valné hromadě s právy akcionáře místostarosta města Sezemic. 

K předloženému bodu otevřel starosta diskuzi. Do diskuze se přihlásil J. Matěj a R.Ministrová.  

              Podrobný záznam z diskuze najdete na webových stránkách obce www.spojil.com.  

 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Spojil, jako akcionář společnosti VaK Pardubice a.s. svým 

usnesením schvaluje a zplnomocňuje pana  Ing. Vlastimila Plecháčka, místostarostu města Sezemic 

pro zastupování obce Spojil na Valné hromadě VaK Pardubice a.s., která se koná dne 18.5.2017.  

 

Hlasování:   7 pro,  návrh byl přijat. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil, jako akcionář společnosti VaK Pardubice a.s. svým 

usnesením schvaluje a zplnomocňuje pana  Ing. Vlastimila Plecháčka, místostarostu města 

Sezemic pro zastupování obce Spojil na Valné hromadě VaK Pardubice a.s., která se koná dne 

18.5.2017.  

 

11) „2. aktualizace programu rozvoje obce Spojil – strategický plán na období 2015 – 2025“.  

     Starosta k předloženému bodu sdělil, že věc 2. aktualizace byla projednána ve Výboru stavebním 

a strategického rozvoje obce Spojil. Doporučuje, aby odst. 2.5 Rozvojové aktivity – název aktivity: 

Výstavba víceúčelového objektu byl změněn a doplněn následovně: Stávající objekt bude  

 

http://www.spojil.com/
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rekonstruován a na pozemku rozšířen. Nabídne prostory obecnímu úřadu s prostorem pro pořádání 

akcí společenského významu, prostor s veřejným infopointem, zázemí pro techniku na veřejnou 

zeleň, údržbu komunikací a skládky bioodpadu, hasičskou zbrojnici a objekt mateřské školky. 

Přilehlé pozemky budou zakomponovány do veřejného prostoru. Poté starosta otevřel 

k projednávanému bodu diskuzi.  

     Proběhla dlouhá diskuze, do které se přihlásili se svými dotazy, připomínkami, náměty a 

odpověďmi S.Rozsypal, J.Matěj, M.Zavadil, J.Meloun ml., R.Ministrová, L.Ministr, J.Křivka a 

K.Mencl. 

     Záznam diskuze naleznete na webových stránkách obce www.spojil.com  

 

Po ukončení diskuze předložil Jan Matěj návrh na usnesení, o kterém dal předsedající hlasovat.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje návrh na využití objektu 

Na Okrajích č.p. 35 pouze na předškolní dětské zařízení.  

 

Hlasování: 2 pro, 4 proti, 1 se zdržel, návrh nebyl přijat. 

 

Poté dal starosta hlasovat o návrhu usnesení:  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil usnesením schvaluje 2. aktualizaci programu rozvoje 

obce Spojil – strategický plán na období 2015 - 2025 odst. 2.5 Rozvojové aktivity – název aktivity: 

Výstavba víceúčelového objektu v následujícím znění:  

Stávající objekt bude rekonstruován a na pozemku rozšířen. Nabídne prostory obecnímu úřadu 

s prostorem pro pořádání akcí společenského významu, prostor s veřejným infopointem, zázemí pro 

techniku na veřejnou zeleň, údržbu komunikací a skládky bioodpadu, hasičskou zbrojnici a objekt 

mateřské školky. Přilehlé pozemky budou zakomponovány do veřejného prostoru.  

 

Hlasování:   5 pro, 2 proti, návrh byl přijat.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil usnesením schvaluje 2. aktualizaci programu rozvoje obce 

Spojil – strategický plán na období 2015 - 2025 odst. 2.5 Rozvojové aktivity – název aktivity: 

Výstavba víceúčelového objektu v následujícím znění:  

Stávající objekt bude rekonstruován a na pozemku rozšířen. Nabídne prostory obecnímu 

úřadu s prostorem pro pořádání akcí společenského významu, prostor s veřejným infopointem, 

zázemí pro techniku na veřejnou zeleň, údržbu komunikací a skládky bioodpadu, hasičskou 

zbrojnici a objekt mateřské školky. Přilehlé pozemky budou zakomponovány do veřejného 

prostoru.  

 

12)Revokace Usnesení Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2017 odst. VII. 

 

     V souvislosti se schváleným bodem č. 11 v podobě usnesení a na základě nového maximálního 

využití víceúčelového objektu č.p. 35 doporučujeme společně s Výborem stavebním a strategického 

rozvoje obce Spojil revokovat odst. VII Usnesení Zastupitelstva obce Spojil č.  1/2017 na následující 

znění:  

 

     Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ruší odst. VII Usnesení Zastupitelstva obce 

Spojil č. 1/2017 a nahrazuje jej v následujícím znění: Zastupitelstvo obce Spojil svým 

usnesením schvaluje aktualizovanou nabídku Ing. Arch. Maléře ve věci zpracování projektové 

dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na výstavu hasičské zbrojnice a zázemí pro 

techniku na veřejnou zeleň a údržbu komunikací, obecní úřad s prostorem pro pořádání akcí 

společenského významu, objekt mateřské školky. Pověřuje starostu obce učinit právní kroky  

 

k zahájení projektových prací na této plánované investiční akci, která je v souladu se 

schváleným Programem rozvoje obce Spojil v platném znění.  

http://www.spojil.com/
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     Starosta otevřel diskuzi k projednávanému bodu. Do diskuze se přihlásila D. Houdová, J.Křivka, 

M.Zavadil, Ladislav Ministr, T.Kučera, S.Rozsypal, Radka Ministrová.  

              Podrobný záznam z diskuze najdete na webových stránkách obce www.spojil.com.  

 

     Po ukončení diskuze, Ing. Tomáš Kučera předložil návrh na usnesení, o kterém dal předsedající 

hlasovat.  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje bod č. 12 z dnešního 

jednání stáhnout a zabývat se s ním na příštím jednání zastupitelstva, které se svolá po diskuzi 

s občany.  

 

Hlasování: 4 pro, 3 proti – návrh byl přijat. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje bod č. 12 z dnešního jednání 

stáhnout a zabývat se s ním na příštím jednání zastupitelstva, které se svolá po diskuzi 

s občany. 

 

13)  Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

      

     Jan Matěj seznámil občany se svým návrhem směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. Uvedl důvody, proč obec dle jeho názoru směrnici potřebuje. Důvodová zpráva a 

návrh na usnesení se stane nedílnou součástí zápisu. Podrobný záznam k tomuto bodu najdete na 

webových stránkách obce www.spojil.com.  

 

     Předsedající otevřel diskuzi k tomuto bodu.  Do diskuze k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.  

Jan Matěj přednesl návrh na usnesení. Předsedající přečetl návrh na usnesení a následně dal o něm  

hlasovat: 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předloženou směrnici 

o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Spojil.   

 

Hlasování: 2 pro, 4 proti, 1 se zdržel, návrh nebyl přijat.  

 

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

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

 

     Starosta obce informoval, že se v mezidobí a to od posledního zasedání zastupitelstva do 

současného nic nového neudálo. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

 15) Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj starosta obce, 

místostarosta obce. 

 

     Starosta obce informoval, že se i v tomto případě v mezidobí a to od posledního zasedání 

zastupitelstva do současného v projektu Starzone a.s. nic nového neudálo. Do diskuze se nikdo 

nepřihlásil. 

 

16) Různé. 

 

     V různém se do diskuze přihlásili Jan Matěj, R.Ministrová, T.Kučera, L.Ministr, M.Zavadil.  

 

     Bouřlivě se diskutovalo se na téma otevření sportovního areálu pro veřejnost, kam všude bude mít 

veřejnost přístup a s tím související stavební úpravy a změna otevírací doby fungování víceúčelové 

místnosti, vaření obědů a nabídka pro seniory, platnost čipů do sportovního areálu, diskutovalo se na 

http://www.spojil.com/
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téma co je cílem, čeho bude dosaženo touto změnou - otevřením sportovního areálu pro veřejnost, 

proč není zachován obecní klub, byly vysloveny argumenty a důvody pro toto rozhodnutí ze strany 

starosty, dále byly vzneseny dotazy ohledně nakládání s veřejnými prostředky obce a s tím 

související příprava nové stavby. Dále se diskutovalo na téma uzávěrka spojilského zpravodaje, která 

bude o týden posunuta a nové osvětlení v obci. 

 

     Vzhledem k tomu, že bod „Různé“ tohoto jednání je velice obsáhlý a také zajímavý 

vzhledem k obsahu, informujeme, že kompletní zvukový záznam naleznete na webových 

stránkách obce www.spojil.com.  

 

 

 

17) Závěr 

      

   Jednání bylo ukončeno v 21.50 hod.  

 

 

 

   Ověřovatelé ……………………………. 

 

                    

                        …………………………….  

http://www.spojil.com/

