
Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva                                          
ze dne 2. listopadu 2000 

 

Přítomni: Křivka,  Mencl,  Melounová,  Škoda,  Zeman,  Burianec,  Čápová, Stradiot, Racek                        
Neomluven:                   
Omluven:                                    
Ověřovatelé zápisu:   Racek, Stradiot                             
Hosté :  Kment B.,  Kmentová V., Hladík A., 

Jednání zahájeno v 19.35 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.  

 Rozšíření - úplatný převod pozemku od Pozemkového fondu  ČR 

 Hlasování:  všichni pro 

 

2)   Pracovní verze zastavovací studie. 

 Obec obdržela potvrzenou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku do vlastnictví obce, 
úplatná část převodu bude na programu dalšího jednání. 

 Starosta předložil pracovní variantu zastavovací studie, se kterou souhlasí i majitelé 
sousedního pozemku (pí. Valášková, Jílková a Skalická), se kterými je studie zpracovávána, 
vzhledem k tomu, že požádaly o spolupráci.  V uvedené verzi se počítá s 30 stavebními parcelami 
na obecních pozemcích a s 15 na uvedeném soukromém pozemku. 

 Hlasování o předložené verzi zastavovací studie :  všichni pro 

 Zadání čistopisu bude provedeno zítra - 3.11.2000, tato pak bude předána zúčastněným a 
organizacím, které se budou  podílet na zhotovení inženýrských sítí. V dalším budou informování 
zájemci o stavební parcely, kteří jsou evidováni Obecním úřadem Spojil. 

 

3) Projednání aktuálních změn rozpočtu - zastupitelstvo seznámeno s pohybem financí na účtu - 
přehled o čerpání prostředků v průběhu roku. Diskutovány možnosti přesunů a změn. 

Navrhovaná aktuální změna se týká povýšení kulturní oblasti o 10.000,- Kč v rámci oslav konce 
tisíciletí a to z fondu rezerv, a z téhož fondu bude povýšen o 50.000,- Kč fond územně plánovací. 

 Hlasování :  všichni pro 

4)   Reforma veřejné správy - s informacemi z ministerstva vnitra informoval zastupitelstvo starosta 
obce.  

 Jedná se o postupný útlum činnosti okresních úřadů a přesunu kompetencí směrem na 
obce. Přenesený výkon státní správy by měl být v kompetenci určitých celků (větších měst)          s 
ohledem na dostupnost (vzdálenost) přidružených obcí.  Naše obec by tak měla být zařazena 
pod správu města Pardubice.  

 V rámci mikroregionu „LOUČNÁ“ je jednáno o jiné variantě, a to o přenesení výkonu státní 
správy na obec, která patří do mikroregionu a může lépe chápat potřeby sdružených obcí. 
Současně se jedná o sdružení dvou sousedních mikroregionů, aby se dodržel požadavek na 
15.000 obyvatel ve správním celku.  

 Návrh pro hlasování - přenést rozhodnutí o uvedené situaci na valnou hromadu 
mikroregionu. 

Hlasování :  8 pro, 1 se zdržel 

 



5)   Informace z mikroregionu předložil starosta. Dne 15.11.2000 se bude konat valná hromada 
mikroregionu „LOUČNÁ“, kde se kromě otázek uvedených v zápise pod bodem 4) bude jednat 
také o výběru partnera pro svoz TKO (Služby města Pardubice a Marius Pedersen).   
 Strategie mikroregionu, kterou zpracovává Univerzita Pardubice  je v konečné fázi. 

 Informační systém obcí se bude řešit po volbách do krajských zastupitelstev - v konci 
listopadu 2000. 

 

6)  Zastupitelstvo bylo informováno o jednání se Službami města Pardubice o výhledu na svoz 
TKO pro rok 2001. Cena za poskytované služby bude Službami mPce povyšována o cca 10 % 
vzhledem k inflačním trendům. Z tohoto důvodu bude nutné zvážit povýšení ceny pro občany 
obce. Současně je „Službami“ nabízen svoz nebezpečných odpadů za úhradu (cena od 4,- do 10,- 
Kč za 1 kg podle druhu odpadu) a možnost přistavení velkoobjemových kontejnerů. Obyvatelstvo 
obce Spojil bude o svozu TKO blíže informováno prostřednictvím zpravodaje obce. 

Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí 

 

7) Cca 1700 m2 pozemku bude na obec Spojil převedeno úplatně. Úřední odhad se pohybuje 
kolem 10,- Kč za m2.  Návrhem je, aby zastupitelstvo nákup těchto pozemků podpořilo. 

Hlasování :  všichni pro 

 

8)  Různé:  

 Pan Racek vznesl připomínku k řešení dopravní situace na příjezdové komunikaci do obce 
směrem od Hůrek na točnu MHD ve Spojile.        
 ....................  

 Pan Hladík žádá zastupitelstvo o organizační podporu zhotovení zastavovací studie 
soukromých pozemků v lokalite „Morčák“ a to v návaznosti na zastavovací studii obecních 
pozemků, která byla na dnešním zastupitelstvu předložena. Osobně se bude zasazovat o 
sjednocení majitelů  pozemků v této lakitě. Finanční náklady této části studie půjdou na žadatele.  

Hlasování :  8 pro, 1 se zdržel 

 

 

  

   

  

 

Ověřovatelé zápisu:  .................................................       
         

 

               .................................................  
 
 
 


