
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          
ze dne 2. ledna 2001 

 

Přítomni: Křivka,  Mencl,  Melounová,  Škoda, Čápová, Racek                
Neomluven:   Burianec,                       
Omluven: Stradiot, Zeman                               
Ověřovatelé zápisu:   Racek,  Melounová                             
Hosté :  Kment B.,  Kmentová V., M. Telecká, ing. Řehounek (Zeas, a.s.), ing. Slezák (Zeas), 
    D. Štěpánková 

Jednání zahájeno v 18.10 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva. Starosta navrhuje doplnit jednání o 
vystoupení zástupců Zeas, a.s. a doporučuje posunout tento bod jednání na první místo Dále o 
projednání záměru obce na prodej pozemku 75/3. 

  Hlasování:  všichni pro 

 

2)  Ing. Řehounek, ředitel Zeas, a.s., vystoupil s podnětem na řešení situace kolem střediska 
zemědělské výroby - farma Spojil. Po diskusi předložen pro hlasování návrh, aby oba právní 
subjekty (Zeas a Obec Spojil) přepracovali předmětnou dohodu na smlouvu s právním podkladem. 
Další jednání pak bude probíhat nad tímto právním dokumentem na příštím řádném jednání 
zastupitelstva obce. Představitelé Zeas, a.s. doloží pro jednání zastupitelstva stanovisko vlastníků 
pozemků v areálu farmy ve vztahu ke změně územního plánu na nezemědělskou výrobu.  

Hlasování : všichni pro 

  

3)   Schválení rozpočtu obce Spojil pro rok 2001. 

 Paní Telecká seznámila s výsledky zjištěnými inventarizační komisí - hlavní připomínkou 
komise je váznoucí inventarizační číslování (označení) majetku obce. 

 Předseda finančního výboru, pan Škoda, seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu. 
Celkově byl rozpočet pro rok 2001 předložen jako vyrovnaný v celkovém objemu 2.416.000,- Kč. 
Po diskusi byl pro hlasování předložen návrh pro přijetí předloženého rozpočtu.  

Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 

4) Starosta předkládá k projednání dotační tituly na rok 2001 z programu obnovy venkova.  
 a) Obnova - přestavba veřejného osvětlení v obci s tím, že by se po projednání s VčE pro 
nové osvětlení využily stávající sloupy el. vedení. Předpokládané náklady na vlastní realizaci jsou 
dodavatelem stanoveny na 400.000,- Kč. Na tuto akci bude uplatněna žádost o dotaci. 

Hlasování: všichni pro 

 b) Bude uplatněna žádost o dotaci na zpracování dokumentace zadání stavby do fáze 
územního rozhodnutí včetně mandátní smlouvy na realizaci bytové výstavby na pozemcích obce 
Spojil. Předpokládané náklady na tuto akci jsou ve výši 190.000,- Kč. Soukromé pozemky určené 
pro bytovou výstavbu nelze v této fázi zahrnout a to z důvodu doposud nevyjasněných 
majetkoprávních vztahů - tzn., že pozemky určené pro inženýrské sítě (komunikace a pod.) nejsou 
převedeny do majetku obce Spojil. 

Hlasování: všichni pro 

 c) Investiční akce - výstavba požární zbrojnice - za použití materiálu z demolice RD slečny 
Kateřiny Bláhové čp. 24 Spojil. Předpokládaným místem výstavby je obecní pozemek                   v 
sousedství obecního rybníka.                         

Hlasování: všichni pro 



5) Starosta předložil zastupitelstvu k přijetí záměr obce, kterým je prodej parcely 75/3 o celkové 
rozloze 76 m2. Tento záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce 
Obecního úřadu Spojil.  

Hlasování: všichni pro 

 

6) Místostarosta předložil návrh vyhlášky obce Spojil č.1/2001 o nakládání s tuhým komunálním 
odpadem, kterým se ruší vyhláška obce č. 1/1999. Hlavní změnou vyhlášky je stav, že všechny 
fyzické osoby podléhají platbě poplatku za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu. 
Tento poplatek byl stanoven pro rok 2001 na 250,- Kč pro fyzické osoby, pro podnikatelské 
subjekty byla stanovena pevná cena za jednu sběrnou nádobu 110 L na 1.700,- Kč.         
Starosta zahájil na toto téma diskusi. 

 a) Starosta předkládá návrh - poplatek 250,- Kč na osobu, avšak minimální úhrada za 
jednu nádobu 110 L bude stanovena na 560,- Kč. Z tohoto důvodu doporučuje možnost využívání 
jedné popelnice více osobami, avšak nejvíce pěti. 

Hlasování:  1 pro 4 proti 1 se zdržel  

 b) Místostarosta předkládá návrh v původním znění. 

Hlasování: 4 pro 2 proti   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

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

 

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


