
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          
ze dne 28. června 2001 

 

  Přítomni:  Křivka,  Mencl,  Melounová,  Čápová,  Škoda,  Stradiot,  Zeman,                   

                   Burianec, Racek - příchod  v 19,10 hod. 

  Neomluven:    

  Omluven:                            

  Ověřovatelé zápisu:  Burianec, Čápová                                 

  Hosté : Kment, Kmentová,  Hladík, Adamec, Štěpánková 

  Jednání zahájeno v 19.00 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

Starosta předkládá zastupitelstvu program jednání zastupitelstva, žádá jej o případné doplnění 
a následně dává hlasovat o přijetí programu.  

Hlasování:  všichni pro 

 

2)  Seznámení se zprávou ( auditem ) o hospodaření za rok 2000. 

Předseda   finančního  výboru  přednesl  a   seznámil   zastupitelstvo   s    obsahem  zprávy  

č. 103 o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2000, provedené na základě zákona č. 

367/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů u obce Spojil. Kontrola byla provedena dne 6.6. 

2001 a vyhotovena 14. 6. 2001. Okresní úřad Pardubice, finanční referát zastupovaly paní 

Olga Štanclová, vedoucí oddělení kontrolního a paní Yvona Lambertyová, pracovnice 

oddělení kontrolního. Obec Spojil byla zastoupena Obecním úřadem ve složení Křivka Jan, 

starosta, Vlasta Kmentová , účetní a Čestmír Škoda, předseda finančního výboru. Předseda 

finančního výboru po seznámení s uvedenou zprávou žádá předsedajícího jednání, aby otevřel 

diskusi k předložení zprávě a případně dal hlasovat o přijetí zprávy. Starosta dává hlasovat o 

přijetí zprávy. ( auditu  ) za rok 2000. 

Hlasování : všichni pro 

 

3)  Aktuální informace o stavu  investiční akce - výstavba sítí RD Spojil.   

Obec Spojil zastoupená Vodohospodářsko- inženýrskými službami spol. s r.o. Hradec Králové 
podala dne 2. 5. 2001 u Stavebního úřadu Sezemice žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu - Technická vybavenost pro rodinné domky - I. etapa . Dále bylo na základě žádosti 
investora zahájeno vodoprávní řízení formou veřejné vyhlášky vodohospodářským orgánem 
Okresního úřadu v Pardubicích. V rámci zmíněného správního řízení byly příslušnému úřadu 
dodány dvě připomínky a jedno stanovisko účastníků řízení. Připomínky byly podány ze 



strany účastníků paní Dany Novákové, Spojil 15, a Ivany Kvapilové, Hostovice 1. 
Smysluplností připomínky je nesouhlas s výstavbou inženýrských sítí a komunikací tak, jak je 
vedeno v projektové dokumentaci. Obecní úřad zmíněným účastníkům řízení odeslal dopis, 
kde celou věc vysvětluje a zároveň upozorňuje, že uvedená komunikace byla již v roce 1994 
navržena v územní studii a v roce 1998 navržena a schválena v územním plánu v jakožto 
obecně závazné vyhlášce. V období těchto let  měly možnost předkladatelé současných 
připomínek vznést nesouhlas s navrženou komunikací, ale takto bohužel neučinily. V tuto 
chvíli můžeme pouze konstatovat, že územní plán je obecně závazný, tudíž i pro obec Spojil a 
proto je nutno na tomto způsobu řešení nadále trvat. Stavební úřad v Sezemicích obdržel 
stanovisko k výstavbě trafostanice na p.p. č. 63/2 k.ú. Spojil, Otakara Sedláčka, Spojil 34. 
Účastník řízení upozorňuje na nedostatek podkladů k výstavbě trafostanice a jeho přesné 
umístění na pozemku. Tyto podklady byly ihned doplněny a doručeny stavebnímu úřadu, čímž 
následně došlo  ke splnění požadavku. V dnešních dnech obdržel stavební úřad další 
připomínku od paní Nikoly Paštykové, bytem Pardubice, jejíž obsahem je opět nesouhlas s 
výstavbou technické vybavenosti s obdobnými odkazy jako v případě prvních dvou 
připomínek. 
Stavební úřad v souladu s ustanovením stavebního zákona nařizuje ústní jednání s účastníky 
řízení, kteří předložily v zákonem stanovené lhůtě připomínku, a to na den 4. července v 9, 00 
hodin se schůzkou na místě stavby. V případě, že věc bude vyjasněna a stavební řízení 
dospěje k úspěšnému závěru, obec zahájí kroky, které již byly přijaty na předchozích 
jednáních  zastupitelstva.  
        

 
4)   Projednání a přijetí novely Jednacího řádu zastupitelstva obce Spojil.  

Místostarosta obce  předkládá  zastupitelstvu k projednání novelu Jednacího řádu 

zastupitelstva obce Spojil. Informuje zastupitelstvo, že návrh Jednacího řádu byl doručen 

všem členům zastupitelstva jako pracovní materiál již před několika dny. Dále byly 

projednány jednotlivé články Jednacího řádu a po těchto korekturách žádá řídícího jednání , 

aby otevřel  diskusi k tomuto bodu a následně dal hlasovat o přijetí. Starosta otevírá k tomuto 

bodu diskusi a následně dává hlasovat. 

Hlasování : všichni pro 

 

5)  Informace o rekonstrukci a generální opravě veřejného osvětlení, 3. etapa.   

Obec Spojil byla úspěšnou se žádostí o dotaci v rámci Programu obnovy venkova, programu 

Ministerstva pro místní rozvoj. Sdílené finanční prostředky pro akci - Rekonstrukce a 

generální oprava   veřejného  osvětlení   3. etapa  -  budou  v  celkové  výši  400. 000,-  Kč pro 

rok 2001,  v  rozložení 120. 000,- Kč dotace a  280.000,- Kč vlastní zdroje. V dnešních dnech 

bylo zahájeno stavební řízení  sloučené  s  územním  řízením  ve  formě  veřejné  vyhlášky.  

Stavební  úřad svolává na 20. července 2001 k projednání žádosti ústní jednání spojené s 



místním šetřením. Dá se předpokládat, že do 15. srpna by mohlo být vydáno stavební povolení 

a zahájena vlastní realizace.  

Starosta otevírá k tomuto bodu diskusi. 

 

6)   Informace Obecního úřadu o činnosti za uplynulé období. 

Obecní úřad ve Spojile vede běžnou agendu spojenou s provozem obce a Obecního úřadu. 

Obecní úřad požádal kontrolní výbor o prošetření stížnosti pana Petra Racka, která je vedena 

proti Obecnímu úřadu. Předsedkyně kontrolního výboru seznámila členy zastupitelstva s 

usnesením výsledku kontrolního šetření . 

Dovoluji si touto cestou informovat členy zastupitelstva, že dne 16. 7. 2001 se bude konat 

valná hromada Mikroregionu Loučná. Hostitelskou obcí bude v tomto případě obec Spojil. Po 

ukončení řádného programu jednání valné hromady bude probíhat prezentace firem a 

společností, které působí a nebo jsou jakkoliv spjaty s obcí Spojil.  Mám zájem Vás na tuto 

akci pozvat a bližší informace Vám budou poskytnuty v dohledné době. 

 

7)   Různé   

Ve 20,28 hodin pan Racek opustil jednací místnost. 

Starosta předložil k projednání žádost manželů Pavla a Martiny Fejlových. Zastupitelstvo 

obce pověřuje Obecní úřad,  aby vyzval žadatele k doplnění žádosti o informaci pevného 

termínu  dokončení stavby rodinného domku po podpisu kupní smlouvy. 

Hlasování  : všichni pro     

Předseda finančního výboru doporučuje, aby zasedání zastupitelstva probíhala v odpoledních 
hodinách. 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
ověřovatelé zápisu :  .................................................. 
                                
 
                                 ................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


