
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          
ze dne 30. ledna  2002 

 

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

  Neomluven:  Racek   

  Omluven:   Stradiot                         

  Ověřovatelé zápisu:  Burianec, Melounová              

  Hosté : Kmentová,  Kment,  Hladík, Štěpánková, Křivka, Meloun Jan st., Telecká,  

  Jednání zahájeno v 14.10 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Starosta zahájil jednání zastupitelstva a v souladu s jednacím řádem informuje 
zastupitelstvo, že úkoly, které vycházely z minulého jednání, které se konalo dne 30. prosince 
2001, byly splněny. 

 Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva ke 
schválení, který byl zveřejněn na pozvánce od 11. ledna 2002 na úřední desce Obecního úřadu 
ve Spojile a žádá o případné doplnění. Předsedající konstatuje, že požádal o vystoupení v 
bodě různé pan Hladík, bytem Spojil 18. Dále konstatuje, že jednání zastupitelstva bylo řádně 
svoláno a zveřejněno, je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyly proti 
němu podány žádné námitky. 

 Následně dává hlasovat o přijetí programu. 

Hlasování: všichni pro  
 

2) Schválení hospodaření za rok 2001 doplněno o zprávu inventarizační komise. 

 Starosta obce předává slovo předsedovi finančního výboru a účetní obecního úřadu, 

aby seznámili zastupitelstvo obce s hospodařením obce Spojil za rok 2001. Součástí jejich 

zprávy bude i zpráva inventarizační komise, kterou přednese její předseda paní Miluše 

Telecká.  

 

 Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo s hospodařením obce Spojil za rok 

2001 a dále seznámil se zprávou inventarizační komise a žádá starostu, aby otevřel k 

předmětnému bodu rozpravu a poté dal hlasováním schválit hospodaření obce Spojil za rok 

2001. 

 
 
 



 
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  ZA ROK  2001 
 
Celkové příjmy obce                                                                       3. 121. 000,-  Kč 
Zůstatek z roku 2000                                                                       + 470. 000,- Kč 
Celkové výdaje obce                                                                       2. 951. 000,-  Kč 
Zůstatek (saldo) pro rok 2001 - výsledek hospodaření rok 2001 -        640. 000,- Kč 
 
Celkové daňové příjmy                                                                    1. 279. 000,- Kč 
Příjmy na výst. inž. sítí od fyzických osob                                             936. 000,- Kč 
Dotace na výst. veřejného osvětlení                                                      120. 000,- Kč 
Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu                                              476. 000,- Kč 
Ostatní příjmy                                                                                       310. 000,- Kč  
( odpady, nájem, správní poplatky, příjmy z úroků, příjmy z prodeje ).                                                                
 
 
Celkové výdaje                                                                               2. 951. 000,- Kč 
Splátka návratné finanční výpomoci                                                    226. 000,- Kč                                                   
Veřejné osvětlení - provoz a investice                                                 427. 000,- Kč 
Výstavba inženýrských sítí  pro RD                                                     878. 000,- Kč 
Záloha na dopravní obslužnost                                                            129. 000,- Kč 
Příspěvek na školy                                                                                75. 000,- Kč 
Územní plánování - velká výstavba I. etapa                                         125. 000,- Kč 
Likvidace TKO                                                                                     77. 000,- Kč 
Péče o veřejné prostranství a život. prostředí                                         67. 000,- Kč 
Hasiči                                                                                                     8. 000,- Kč   
Odměny členům zastupitelstva                                                            160. 000,- Kč 
Platy zaměstnanců                                                                              402. 000,- Kč 
Dohody o provedené práce                                                                  17. 000,- Kč 
Sociální pojištění                                                                                  97. 000,- Kč 
Zdravotní pojištění                                                                               40. 000,- Kč 
Ostatní výdaje (elektrická energie, telekomun. služby, nájemné, právní služby,účastnické 
poplatky, konference, školení, jubilanti, programové vybavení, drobný hmotný inv. majetek, 
služby pošt a peněžních ústavů).                                                         223. 000,- Kč                                                       
 

 Starosta obce dává hlasovat. 

Hlasování : všichni pro 

 

3) Prodej movitého majetku 

 a) Obec Spojil je majitelem motorové sekačky typu LTS 448 S, která byla dána do 

provozu a užívání v květnu roku 1995. Vzhledem ke skutečnosti, že se v loňském roce 

enormně zvýšily náklady na její provoz a údržbu, doporučuji tento majetek prodat a v případě 

potřeby zakoupit v letošním roce nový na profesionální úrovni. Sekačka bude prodána po 



zveřejnění ve Spojilské drbně, a to způsobem nejvyšší podané nabídky k obecnímu úřadu ve 

Spojile do 30-ti kalendářních dní po zveřejnění nabídky. Obecní úřad zajistí předvedení 

sekačky zájemcům na jejich požádání. 

 b) Předkládám zastupitelstvu obce návrh  prodat svítidla z demontovaných stožárů 

veřejného osvětlení. O tato svítidla projevilo zájem město Sezemice, a to pro využití na 

náhradní díly. 

 Starosta k předloženým bodům otevírá diskusi a následně dává  hlasovat. 

Hlasování : všichni pro 

 

4) Informace - výstavba inženýrských sítí pro RD - I. etapa. 

 Dne 7. prosince 2001 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství Rozhodnutí , v němž vyhovuje odvolatelům panu Aleši Hladíkovi, 

Zdence Františku  Kopeckým, Karlu Chválovi, Michalu Lutrovi a Jaroslavu Králíčkovi a 

napadené rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního úřadu Pardubice ze dne 3. 8. 2001 

zrušuje a věc vrací orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, k novému projednání a 

rozhodnutí. Uvedené rozhodnutí Krajského úřadu bylo zveřejněno na úřední desce obecního 

úřadu vyvěšením dne 20. prosince 2001 a bylo sejmuto 17. ledna 2002.  

 21. ledna 2002 probíhalo jednání na ref. životního prostředí Okresního řadu Pardubice 

za účasti pracovníků referátu, mandantáře obce Spojil VIS Hradec Králové a starosty obce 

Spojil, kde byl stanoven přesný postup k zahájení nového projednání vodoprávního řízení. 

Řízení nebude vedeno způsobem veřejné vyhlášky, bude proveden hydrogeologický průzkum 

a dále podrobná modelace srážkoodtokového procesu v zájmovém území a dále bude 

zaujmuto kvalifikované stanovisko správce toku. Projektová dokumentace bude doplněna o  

dokumentaci výústního objektu díla - dešťová kanalizace. Výše uvedené informace lze 

považovat za novodobě aktuální a průběžně bude starosta obce informovat zastupitelstvo  o 

vývoji situace ve správním řízení.  

 K předloženým informacím  starosta otevírá rozpravu. 

 

5) Informace z jednání o areálu farmy bývalého ZD ve Spojile 

 Dne 24. ledna 2002 se konala schůzka obecního úřadu s vlastníky pozemků v areálu 

bývalého ZD ve Spojile.  

 Na toto jednání byli pozváni všichni vlastníci zmíněných pozemků. Z jednání se 

omluvil pan Kočička a pan Trojan. Nedostavil se a ani se neomluvili pánové Sedlák a Hebký. 



Z tohoto jednání vyplynula myšlenka ze strany vlastníků pozemků, která rozhodně bude stát 

za další jednání a diskusi. Smysluplností této myšlenky je záměr odkoupení budov od a.s. 

ZEAS Staré Hradiště samotnými vlastníky. V případě realizace odprodeje budov vlastníkům 

by následovala žádost o demoliční výměr a následná demolice budov. Materiál z 

demolovaných budov by byl možný i pro další využití . Z uvedeného jednání vyvstal názor 

několika zúčastněných vlastníků, že nepovažují v současné době za prioritní pozemky prodat. 

K dnešnímu dni nenastala jiná situace, se kterou bych vás měl seznámit a tímto považuji 

zprávu z jednání o areálu bývalého ZD ve Spojile za úplnou. 

 

6) Zpráva o činnosti  obecního úřadu za uplynulé období 

 Obecní úřad ve Spojile vede běžnou agendu spojenou s provozem obce a obecního 
úřadu. 
 Na základě doporučení finančního výboru byl převeden účet obce Spojil vrámci České 
spořitelny a.s. z pobočky Pardubice do pobočky Chrudim, a to z důvodu širší nabídky pro 
klienty. 
 Obecní úřad ve Spojile pro letošní rok uzavřel jako zaměstnavatel šest pracovních 
smluv. 
 Obecní úřad vyřizoval žádost pana Jana Palova, Spojil 66 o podání informací, která 
byla následně v souladu s platným  právním předpisem vyřízena. 
 
 V pondělí 21. ledna 2002 se uskutečnilo jednání na půdě Magistrátu města Pardubic u 
primátora města p. Ing. Jiřího Stříteského. Obecní úřad byl zastoupen starostou a 
místostarostou obce. Předmětem jednání byla problematika pěšího a cyklistického propojení 
obou obcí, a to směrem na Dubinu. Závěr z tohoto jednání byl úspěšný a město Pardubice 
prostřednictvím odboru rozvoje města je zaúkolováno vyřešit způsob napojení na stávající 
cestu, kterou bychom následně upravili tak, aby byla pro provoz cyklistů a pěších na kvalitní 
úrovni. Náklady spojené s touto úpravou, která by se prováděla na k.ú. obce Spojil, by byly 
hrazeny z rozpočtu obce Spojil.  
 
 
7) Různé 
 a) Starosta - obecní úřad obdržel dne 29. ledna 2002  smlouvu o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti od 
Dopravního podniku města Pardubic. 
 K této smlouvě uvádím následující:   Dne 20. dubna 2001 uzavřela obec Spojil 
totožnou smlouvu na 8 spojů o celkových 6. 309 km se zálohovou sazbou 20,- Kč/km a s 
celkovou výší zálohy 126. 000,- Kč . Aniž by došlo k vyúčtování a k naplnění smysluplnosti 
smlouvy, obdržel obecní úřad zmíněnou smlouvu pro rok 2002 z celkovým počtem spojů 9 o 
celkových  7. 166 km,  se zálohovou sazbou 23,- Kč/km a v celkové záloze pro rok 2002 - 
165. 000,- Kč. Tento postup považuji za nestandardní a tudíž nejsem připraven takovouto 
smlouvu podepsat. Záležitost postupuji smluvnímu advokátovi k právnímu rozboru a 
doporučení. Do doby, než se doloží prokazatelné náklady a ztráty na autobusové lince č.9, 
uvedenou smlouvu neuzavřu. V případě, že vývoj jednání budu cítit jako neobjektivní, 



nevylučuji, že se věcí bude zabývat i kontrolní a finanční výbor obce, případně i samotné 
zastupitelstvo obce Spojil.  
 b) Místostarosta obce se přihlásil do diskuse. Předmětem jeho vystoupení bylo 
stanovisko Okresního úřadu Pardubice k obecně závazným vyhláškám obce č. 2 a 3/2001. 
Tímto stanoviskem se bude zabývat a následně jej vyřeší obecní úřad. 
  
 c) pan Hladík - ve svém vystoupení vznesl dotaz, zdali bude počítáno s retenční nádrží 
a zdali obec má od vlastníků pozemků souhlas s výstavbou. Starosta obce informoval pana 
Hladíka ihned na místě jednání zastupitelstva, že s výstavbou se v každém případě počítá, od 
vlastníků pozemků je vydán souhlas k výstavbě. Vlastní realizace by se nekonala jedině tehdy, 
pokud by do zahájení stavby byla vyřešena problematika shybky pod Chrudimkou. 
 Další dotaz pana Hladíka směřoval na místostarostu obce, jakožto šéfredaktora 
Spojilské drbny. Formulace uvedeného příspěvku s názvem „Necenzurované příspěvky 
občanů“ ho zajímala a požadoval vysvětlit formulaci, která byla obsažena v tomto článku. 
Místostarosta v reakci na žádost pana Hladíka konstatuje, že příspěvek byl psán z pozice 
občana a ne komunálního politika a dále byl zařazen do rubriky, která těmto polemikám 
přísluší. 
 
8) Schválení usnesení a závěr 
 
Hlasování : všichni pro  
 
 
 
 
 
 
 
ověřovatelé zápisu :  .................................................. 
                                
 
                                 ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


