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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 8/2018 ze dne 19.12. 2018 

 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Diana Houdová, Dana Štěpánková, Daniel 

Přibyl, Jan Matěj, hosté 

Omluven: Karel Mencl, Jan Křivka, Svatopluk Rozsypal  

Ověřovatelé zápisu: Dana Štěpánková, Tomáš Kučera 

Pozn.: V zápisu jsou zastupitelé obce Spojila a hosté uváděny bez akademických titulů a hodností. 

1. Úvod, schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

Zasedání bylo zahájeno v 18:34 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů ZO Spojil z 9, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášení schopné. R. Ministrová, starostka obce jako ověřovatele zápisu 

navrhla Danu Štěpánkovou a Tomáše Kučeru. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 8/2018/I - Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Danu 

Štěpánkovou a Tomáše Kučeru. 
 

Zapisovatelkou byla pověřena M.Čápová. Zápis ze zasedání č. 7/2018 byl ověřen bez 

doplnění a změn, byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu vznesena žádná 

připomínka. 
 

Schválení programu. 

1/ Úvod, schválení programu 

2/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání – předkladatel místostarosta 

3/ Plán zasedání ZoS leden-červen/2019 – předkladatel místostarosta 

4/ Rozpočet obce Spojil pro rok 2019 – předkladatel starostka a předsedkyně FV 

5/ Kompetence starostky v souvislosti z rozpočtem - předkladatel starostka 

6/ Informace o rozpočtovém opatření v kompetenci starostky obce č.209 – předkladatel 

starostka 

7/ Darovací smlouva Apolence z.s. – sociální služby 50 000,- - předkladatel místostarosta 

8/ Darovací smlouva Apolenka z.s. – mimořádná událost 50 000,- - předkladatel místostarosta 

9/ DOPP zastupitelů - předkladatel starostka  

10/ Nulová odměna pro členy výboru, nezastupitele – předkladatel místostarosta 

11/ Schválení vyhlášky o nočním klidu - předkladatel starostka  

12/ Zpráva o činnosti OÚ – předkladatel starostka 

13/ Zpráva KV k SOD servis LVS (lokální výstražný systém - čidlo hladiny) - předkladatel 

předseda KV 

14/ Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil – předkladatel 

starostka 

15/ Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – předkladatel starostka 

16/ Různé 

17/ Závěr 
 

Diskuze: Dan Přibyl –navrhl, aby se při jednání a do zápisu pro zjednodušení a urychlení  

uváděl zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích pro příště pouze jako „zákon o obcích“.  

 

R. Ministrová, starostka obce předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce 

Spojil řídilo předloženým programem.  
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
 

Usnesení č. 8/2018/II - Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého 

návrhu.  
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2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 
 

Předkladatel tohoto bodu T. Kučera, místostarosta obce zrekapituloval všechna usnesení ze 

zasedání ZO č. 7/2018 ze dne 21.listopadu 2018 a konstatoval, že jsou plněna. 
 

T. Kučera, místostarosta obce předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere 

informace o plnění usnesení z předchozího Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
 

Usnesení č. 8/2018/III - Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z 

předchozího Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

3. Plán zasedání ZoS leden – červen/2019. 

Předkladatel tohoto bodu T. Kučera, místostarosta obce konstatoval, že plán zasedání 

zastupitelstva pro první pololetí roku 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách obce 

předem, a tak se sním mohli všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. 

K předloženému návrhu nebyl vznesen žádný dotaz z řady zastupitelů ani jiných občanů obce 

Spojil. 

V souladu s jednacím řádem ZoS, čl.3 odst.2) navrhl na období leden až červen (září) 2019 

stanovit následující plán zasedání ZoS: 20.2.2019; 24.4.2019; 26.6.2019; (25.9.2019- 

předpokládaný termín). V případě potřeby je možné termíny upravit, případně svolat 

zastupitelstvo častěji. 
 

T. Kučera, místostarosta obce předložil návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere 

předložený plán zasedání  Zastupitelstva obce Spojil na leden až červen 2019 bez výhrad. 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 8/2018/IV - Zastupitelstvo obce Spojil bere předložený plán zasedání 

Zastupitelstva obce Spojil na leden až červen 2019 bez výhrad. 
 

Schválený plán zasedání Zastupitelstva obce Spojil na leden až červen 2019 je přílohou 

tohoto zápisu. 

 

4. Rozpočet obce Spojil pro rok 2019. 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce a D. Houdová předsedkyně 

FV. Starostka konstatovala, že paragrafové znění rozpočtu bylo řádně zveřejněno způsobem 

obvyklým. Komentované paragrafové znění návrhu rozpočtu bylo zveřejněno v materiálech 

pro dnešní zasedání zastupitelstva, důvodová zpráva a položkový rozpočet byl všem 

zastupitelům zaslán elektronicky předem tak, aby se s ním mohli před dnešním zasedáním 

seznámit. Konstatovala, že nebyl vznesen k předloženému návrhu žádný dotaz z řad 

zastupitelů ani jiných občanů obce Spojil. Předala slovo pí. Houdové předsedkyni FV, která 

přítomné seznámila s navrhovaným rozpočtem. 

Starostka přednesla návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

rozpočet obce Spojil na rok 2019, jako schodkový s příjmy ve výši 6 531 000,- Kč, výdaji ve 

výši 9 930 000,- Kč a financováním ve výši 3 399, 000,- Kč. 

Hlasování: Pro 6, proti0, zdrželi se 0 
 

Usnesení č. 8/2018/V - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje rozpočet 

obce Spojil na rok 2019 jako schodkový s příjmy ve výši 6 531 000,- Kč, výdaji ve výši 

9 930 000,- Kč a financováním ve výši 3 399 000,- Kč. 
 

Schválený rozpočet obce Spojil na rok 2019 je přílohou tohoto zápisu. 
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5. Kompetence starostky v souvislosti s rozpočtem. 

Předkladatelkou bodu byla R.Ministrová, starostka obce konstatovala, že návrh kompetencí 

starostky k provádění rozpočtových opatření a stanovení pokladních limitů byl zveřejněn na 

internetových stránkách obce předem, a tak se s ním mohli všichni zastupitelé a občané obce 

předem seznámit. Kompetence starostky obce se oproti minulému volebnímu období nemění. 

K dnešnímu dni nebyl vznesen k předloženému návrhu žádný dotaz z řad zastupitelů ani 

jiných občanů obce Spojil. 

Kompetence do výše 100.000,- Kč, pokud se jedná o přesun mezi paragrafy a položkami 

v nich. Do výše 500.000,- Kč, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na fin. prostředky 

obce, tzn. že se nezvyšuje celkový rozpočet výdajů obce. Pokladní limity 50.000,- Kč – za 

měsíce I-III, kdy se vybírají poplatky a 30.000,- Kč za měsíce IV-XII včetně. V případě 

potřeby může starostka navýšit pokl. limit nad rámec schválený ZO a na příštím zasedání 

zastupitelstvo o tomto opatření informovat. 
 

Diskuze: Tomáš Kučera doplnil,že starostka obce může samostatně provádět rozpočtová 

opatření do výše 500.000,-Kč pouze za určitých  podmínek, a to např. v následujících 

případech: Pokud se jedná o rozpočtové zapojení účelově přidělených fin. prostředků z jiných 

rozpočtů, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií 

nebo stavu nouze, k výdaji při odvrácení možných škod, dále, když včasné provedení úhrady 

je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 

z neoprávněné úhrady, a dále úhrady penále a pokut z rozhodnutí  nadřízených orgánů a 

dohledů a další nutné výdaje, když schválení RO je nezbytné a má jen formální charakter.  
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
 

Usnesení č. 8/2018/VI–Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje Kompetence 

starostky obce Spojil k provádění rozpočtových opatření a stanovení pokladních limitů 

bez výhrad. 

 

Schválený návrh kompetencí starostky obce v souvislosti s rozpočtem je přílohou tohoto 

zápisu. 
 

6. Informace o rozpočtovém opatření v kompetenci starostky obce č.209. 

 

Předkladatelkou bodu byla R. Ministrová, starostka obce. Na základě dokumentu 

„Kompetence starosty obce Spojil k provádění rozpočtových opatření a stanovení pokladních 

limitů“ schválených v minulém bodu jednání starostka informovala o následujícím RO 

v kompetenci starostky obce z 25.11.2018. Jedná se o RO č. 209 ve výši 0 korun na straně 

příjmů i výdajů. RO pouze přesouvá finanční prostředky mezi paragrafy výdajů tak, aby bylo 

možné realizovat a uhradit adventní výzdobu a kulturní akce plánované v obecní kalendáři do 

konce roku. Dále bylo nutné do RO zahrnout další finanční prostředky na odchodné bývalého 

starosty a místostarosty, dále navýšení paragrafu úroků, z důvodů navýšení úroků z úvěru, 

dále drobné částky na školení a pohonné hmoty. RO bylo provedeno přesunem 

nevyčerpaných prostředků z §3113, kde jsou rozpočtovány výdaje na základní školy, které 

jsou splatné až v lednu 2019 a proto tyto výdaje byly přesunuty do rozpočtu roku 2019. 
 

Starostka přednesla návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere 

předložené rozpočtové opatření č.209 na vědomí. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 8/2018/VII - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere předložené 

rozpočtové opatření č.209 na vědomí. 
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7. Darovací smlouva Apolenka z.s. – sociální služby  50 000,- Kč . 

Předkladatelem tohoto bodu T.Kučera, místostarosta obce. Důvodová zpráva byla zveřejněna 

v podkladech pro dnešní zasedání zastupitelstva, darovací smlouva byla všem zastupitelům 

zaslána elektronicky předem tak, aby se s ní mohli seznámit. Konstatoval, že nebyl vznesen 

k předloženému návrhu žádný dotaz z řady zastupitelů ani jiných občanů obce Spojil.  

Při schvalování rozpočtu na rok 2018 byla na žádost Apolenky z.s. v rozpočtu pro sociální 

služby, které poskytuje Apolenka z.s. připravena částka 50 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že 

darovací smlouva v letošním roce dosud nebyla schválena, předložil místostarosta tento návrh 

na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Spojil a 

společností Apolenka z.s. na peněžitý dar na sociální služby ve výši 50 000,- Kč. 

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 1 

 

Usnesení č. 8/2018/VIII - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje darovací smlouvu mezi 

obcí Spojil a společností Apolenka z.s. na peněžitý dar na sociální služby ve výši 50 000,- 

Kč. 

8. Darovací smlouva Apolenka z.s. – mimořádná událost 50 000,- Kč. 

Předkladatelem tohoto bodu byl T. Kučera, místostarosta obce. Důvodová zpráva byla 

zveřejněna v podkladech pro dnešní zasedání zastupitelstva, darovací smlouva byla všem 

zastupitelům zaslána elektronicky předem tak, aby se s ní mohli seznámit. Konstatoval, že 

nebyl vznesen k předloženému návrhu žádný dotaz z řady zastupitelů ani jiných občanů obce 

Spojil.Vzhledem k nedávnému požáru na farmě Apolenka navrhuje, aby jim byla obec 

nápomocná při řešení této tíživé situace darem ve výši 50 000,- Kč. 

T. Kučera přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje darovací smlouvu 

mezi obcí Spojil a společností Apolenka z.s. na peněžitý dar na pomoc v tíživé situaci ve výši 

50 000,- Kč. 

 

Diskuse:  

D. Houdová – poděkovala především hasičům, hlavně panu Čápovi, starostce obce a všem 

občanům za pomoc, všem kteří se rozhodli Apolenku podpořit nejen finančně, nebo i 

morálně.  

J. Matěj se dotázal, kde se můžeme podívat na transparentní účet, který byl proto zřízen. 

D. Houdová odpověděla, že sbírkové účty jsou 2. Jeden sbírkový účet je Apolenky z.s., který 

není transparentní z důvodu stále probíhajícího vyšetřování požáru Policií ČR jako úmyslný 

trestní čin, je to celoroční sbírkový účet, povolený Krajským úřadem Pardubického kraje. 

Druhý transparentní účet zřídila Česká hiporehabilitační společnost. Tento účet byl zřízen do 

15.prosince, v současné době je již sbírka ukončena a částka cca 241 000,- Kč bude 

v nejbližších dnech převedena na účet Apolenky z.s. 300.000,- Kč přispěl Apolence na 

obnovení provozu Pardubický kraj a 300.000,- Kč město Pardubice a některé větší firmy a 

společnosti. 

Všem ještě jednou paní Houdová poděkovala za podporu. 

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 1 

 

Usnesení č. 8/2018/IX - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje darovací smlouvu mezi obcí 

Spojil a společností Apolenka z.s. na peněžitý dar na pomoc v tíživé situaci ve výši 

50 000,- Kč. 
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9. DOPP dohody o provedení práce zastupitelů. 

 

Předkladatelkou bodu byla R. Ministrová, starostka obce. Starostka informovala, že měla být 

schvalována DOPP pana zastupitele Karla Mencla v souvislosti s jeho prací šéfredaktora 

obecního zpravodaje. Jelikož pan Mencl na tuto funkci rezignoval, předložila ke schválení 

pouze jednu DOPP zastupitele, a to dohodu paní Dany Štěpánkové. Text dohody obdrželi 

zastupitelé elektronicky předem tak, aby se s ní mohli seznámit. Paní Dana Štěpánková bude 

na základě této dohody pro obec vykonávat příležitostnou administrativní práci, skartační a 

archivační službu včetně prací spojených s touto agendou a dále pořizovat a shromažďovat 

data pro účely zpravodaje obce a na přechodné období sbírat data pro kroniku obce Spojil,  

v rozsahu do maximální výše 300 hodin ročně za hodinovou sazbu 250,- Kč. Do této doby 

měli na tyto činnosti uzavřené dohody pí. xxx, p. Mencl, p. Rozsypal, pí. xxx. 

Starostka předložila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou Danou Štěpánkovou v navrhovaném 

rozsahu. 
 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 1 
 

Usnesení č. 8/2018/X - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje uzavření 

dohody o provedení práce se zastupitelkou Danou Štěpánkovou v navrhovaném 

rozsahu. 
 

10. Nulová odměna pro členy výboru, nezastupitele. 
 

Předkladatelem tohoto bodu  T. Kučera, místostarosta obce. Důvodová zpráva byla 

zveřejněna v podkladech pro dnešní zasedání zastupitelstva předem tak, aby se s ní mohli 

všichni seznámit. Konstatoval, že nebyl vznesen k předloženému návrhu žádný dotaz z řady 

zastupitelů ani jiných občanů obce Spojil vyjma pana xxx - což bude součástí druhé poloviny 

projednávání tohoto bodu. Na základě žádosti pana Ing. xxx, který požádal, aby jeho odměna 

za výkon funkce člena finančního výboru byla nulová předložil místostarosta návrh na 

usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst.2 písm. v) Zákona o obcích rozhodlo o výši 

peněžitého plnění Ing. xxx (fyzické osobě), která není členem zastupitelstva za výkon funkce 

člena výboru, ve výši 0,- Kč měsíčně. Ostatním členům výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva náleží každému peněžité plnění ve výši 250,- Kč měsíčně. Peněžité plnění bude 

poskytováno od 1.12.2018 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
 

Usnesení č. 8/2018/XI - Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst.2 písm. v) 

Zákona o obcích rozhodlo o výši peněžitého plnění Ing. xxx (fyzické osobě), která není 

členem zastupitelstva za výkon funkce člena výboru, ve výši 0,- Kč měsíčně. Ostatním 

členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva náleží každému peněžité plnění ve výši 

250,- Kč měsíčně. Peněžité plnění bude poskytováno od 1.12.2018. 
 

Vzhledem k tomu, že 17. prosince požádal o totéž i pan xxx a 19.prosince přímo na zasedání 

zastupitelstva i pan Ing xxx a pan Ing xxx, předložil místostarosta návrh na další usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst.2 písm. v) Zákona o obcích rozhodlo o výši 

peněžitého plnění panu xxx, panu Ing. xxx a panu Ing. xxx (fyzické osobě), která není členem 

zastupitelstva za výkon funkce člena výboru, ve výši 0,- Kč měsíčně. Peněžité plnění bude 

poskytováno od 1.1.2019. 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
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Usnesení č. 8/2018/XII - Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst.2 písm. v) 

Zákona o obcích rozhodlo o výši peněžitého plnění panu xxx (fyzické osobě),  panu Ing. 

xxx (fyzické osobě) a Ing. xxx (fyzické osobě), které nejsou členy zastupitelstva, za výkon 

funkce člena výboru, ve výši 0,- Kč měsíčně. Peněžité plnění bude poskytováno od 

1.1.2019. 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

T. Kučera informoval o žádosti K. Mencla, že nechce odměnu za svou činnost ve výboru. 

Vzhledem k tomu, že zde není přítomen a dosud nereagoval na upřesňující dotaz, bude jeho 

žádost projednána na dalším zasedání ZoS. 

 

11. Schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. 
 

Předkladatelkou bodu byla R. Ministrová, starostka obce. Návrh obecně závazné vyhlášky byl 

schválen dozorem ministerstva vnitra a byl zveřejněn na internetových stránkách obce 

předem, tak se s ním mohli všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. Starostka 

konstatovala, že nebyl vznesen k předloženému návrhu žádný dotaz z řady zastupitelů ani 

jiných občanů obce Spojil.V případě, že obec obecně závaznou vyhlášku nezkrátí či nezruší 

dobu nočního klidu v den konání určité akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den 

v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a obecní policie či obec jej bude řešit 

v rámci přestupkového jednání. Obec je oprávněna od 1. října 2016 obecně závaznou 

vyhláškou ve výjimečných případech upravit dobu nočního klidu odlišně, a to pouze jejím 

zkrácením, případně jejím nevymezením. Starostka dále uvedla, že při zkracování doby 

nočního klidu se omezili pouze na výjimečné případy, a to na akce tradičně pořádané ve 

sportovním areálu, doba nočního klidu je zkrácena o dvě hodiny. Smyslem vyhlášky je 

především včasná informace občanům bydlícím v bezprostředním okolí areálu. 
 

R. Ministrová přednesla návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 

schvaluje obecně závaznou Vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Diskuze: 

T. Kučera – upozornil, že text ve zpravodaji obce je trochu odlišný, než je uveden na 

internetových stránkách. Do zpravodaje byl dán před schválením dozorem ministerstva vnitra. 

J. Matěj – dotaz, zda by bylo možné upravit vyhlášku na všechny dny např. na každý pátek. 

R. Ministrová – odpověděla, že nelze. 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
 

Usnesení č. 8/2018/XIII - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje obecně 

závaznou Vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 

 

Schválená vyhláška je přílohou tohoto zápisu a po dobu 15ti dnů bude vyvěšena na úřední 

desce. Vyhláška bude účinná od 1.2.2019. 

 

12. Zpráva o činnosti OÚ 
 

Předkladatelkou tohoto bodu R.Ministrová, přečetla zprávu o činnosti OÚ. Zpráva je přílohou 

tohoto zápisu.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ na 

vědomí bez výhrad. 

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
 

Usnesení č. 8/2018/XIV - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 
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13. Zpráva KV k SOD servis LVS (lokální výstražný systém - čidlo hladiny). 
 

Předkladatel tohoto bodu byl předseda kontrolního výboru D. Přibyl. Přednesl zprávu 

z jednání kontrolního výboru, kdy objasnil celou problematiku, která se týká této kauzy. 

Sdělil, že kontrolní výbor dospěl k závěru, že by mělo dojít k vyjasnění situace, kdo by měl 

servis provádět, na základě čeho a zdali je k tomuto autorizovaný. Celá zpráva KV bude 

nedílnou součástí zápisu.  

 

Diskuze: 

D. Houdová –jestli to dobře chápu, obec má uzavřeny dvě duplicitní smlouvy na servis?  

T. Kučera – nikoliv, obec uzavřela smlouvu na vybudování tohoto systému s firmou TBO, 

vlastní instalaci, podle dokladů, které jsme zjistili, prováděla firma Kocman, kterou si patrně 

firma TBO najmula a tato firma nám poslala návrh smlouvy na servisní prohlídky. Zatím 

s firmou Kocman s.r.o. nemáme uzavřenou žádnou smlouvu. 

D. Houdová – tato záležitost se dlouho diskutovala a servis měl být bezplatný a součástí ceny 

za zhotovení.  

R. Ministrová – je to rok, co proběhly dlouhé diskuze na toto téma. Vzhledem k tomu, že 

předání úřadu probíhá tak jak probíhá, v současné době se podrobně seznamujeme s touto 

záležitostí.  

V souvislosti s tímto starostka předložila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil ukládá 

kontrolnímu výboru provést kontrolu všech smluvních vztahů a faktických náležitostí týkající 

se akce „Protipovodňová opatření obce Spojil“ a dalších případných povinností smluvních 

stran, vyplývajících z příslušných dokumentů. Termín do 25. ledna 2019. 

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 8/2018/XV - Zastupitelstvo obce Spojil ukládá Kontrolnímu výboru provést 

kontrolu všech smluvních vztahů a faktických náležitostí týkajících se akce 

„Protipovodňová opatření obce Spojil“ a dalších případných povinností smluvních 

stran, vyplývajících z příslušných dokumentů. Termín do 25. ledna 2019. 

 

Veškerá dokumentace, která je dostupná, je k nahlédnutí na obecním úřadě.   

 

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

Spojil. 

 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, která informovala o rozhovoru s panem Ing. 

xxx, oblastním ředitelem ŘSD. Co se týče kruhového objezdu, platí všechno tak, jak 

informoval zastupitelstvo obce v září, nyní čeká na kladné stanovisko ministerstva, a na 

územní rozhodnutí v celé délce silnice až k Dubině. Následně náš „kruhák“ bude vyjmut jako 

samostatná stavba a bude se řešit přednostně. 

 

15. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. 
 

Předkladatelkou tohoto budu byla R. Ministrová, starostka obce, konstatovala, že stav 

projektu Starzone se nezměnil a vzhledem k tomu, že jsme plnohodnotnými účastníky řízení, 

byli bychom oficiálně obesláni v případě, že by se v této věci událo cokoli zásadního. 
 

16. Různé. 
 

R. Ministrová informovala, že K. Mencl rezignoval na funkci šéfredaktora spojilského 

zpravodaje. Dále rezignovali na funkce redaktorů zpravodaje pí. xxx a  xxx. Starostka jim 

poděkovala za práci, kterou pro zpravodaj odvedli. Vydání dalšího čísla je plánováno na 

konec ledna, do té doby se pokusíme ustavit novou redakci, pokud se to nepodaří, zpravodaj 

vydá obec i bez ustanovené nové redakce.  
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J. Matěj sdělil přítomným názor občanů, které obcházeli s anketou „autobusy a úřední hodiny 

OÚ“, která byla vložena do „Drbny“v roce 2015. V padesáti procentech jim občané sdělovali, 

že je „Drbna“ zbytečná tiskovina, kterou vyhazují společně s letáky.  Na dotaz proč, 

odpovídali, že pro ně to byly tendenční noviny jako v době socialismu, kdy se chválili 

vedoucí funkcionáři.  Doporučil, že by bylo lepší, kdyby zpravodaj vydával obecní úřad, aby 

OÚ informoval o tom, co se připravuje, popř. nějakým způsobem zhodnotil činnost. Tak jak 

Drbna fungovala, pro občany neměla žádný přínos.  

 

R. Ministrová chápe, kam tím směřuje, nemyslí si, že zpravodaj nefungoval dobře, byl 

tradiční, akce jsou tradiční a pro lidi je to určitá vazba na komunitu v obci. Určitě se něco  

pokazilo, ale situace vyplynula spíše z politické situace v obci. Určitě nejsou na vině 

redaktoři, kteří se o tuto tiskovinu starali. Sdružení Narovinu má ve volebním programu, že 

chce zpravodaj změnit, aby byl více informační, přinášel informace z OÚ,  z oblasti  kultury, 

sportu a aby byl motivační pro občany. 

 

D. Přibyl vyjádřil názor, že je dobře, když zpravodaj vychází, mohlo by se uvažovat o tom, 

aby byl odpolitizovaný tak, že by členové redakce nebyli zastupitelé a tím by se mohlo 

zajistit, že by měl pouze informativní charakter, byl by neutrální. Tato varianta se mu jeví 

jako nejvýhodnější.  

 

17. Závěr 

 

R. Ministrová pozvala občany na Betlémské světlo od 16.00 hodin na návsi u kapličky, poté 

zapálení 4. svíčky na adventním věnci. Připomněla vánoční zpívání v kapličce na Štědrý 

večer. a stále ještě možnost si zakoupit lístky na Silvestra u paní Hartmanové. Dále pozvala 

na novoroční bruslení, kdy je možné si ještě vyzvedávat na OÚ vstupenky a na sousedské 

posezení ve sportovním areálu od 18.30 večer.  

 

Na závěr poděkovala všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci, všem 

občanům za účast. Pozvala všechny na příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat 

20. února 2019 od 18.30 hodin.  

 

 

Popřála všem příjemné vánoční svátky a do roku 2019 především zdraví, štěstí, sílu a životní 

pohodu.  

 

Zasedání ZO Spojil bylo ukončeno v 19:50 hodin 
 

 

starostka obce                                                                                          

Radka Ministrová  ............................... 

 

Ověřovatelé zápisu:    

Tomáš Kučera      ……………………                                  

Dana Štěpánková ……………………    


