
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          
Spojil ze dne  9. dubna  2003 

 

Přítomni:  Křivka,  Melounová, Kareš, Šlingr, Hladík, Kment, Mencl   

Neomluven:  

Omluven: na dobu nezbytně nutnou paní Telecká a  paní Čápová             

Ověřovatelé zápisu:  Kareš, Šlingr  

Hosté : Kmentová, Nováková, Kopecký, Palov, Adamec 

Jednání zahájeno v  17. 05  hod. 

 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

 Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu se stávajícím jednacím 
řádem. 

 Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce ke 
schválení, který byl zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile a 
požádal o případné doplnění. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva obce 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.  

 Předsedající konstatuje, že do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
 

 Starosta žádá o doplnění programu o bod - pronájem nebytových prostor pro účely 

obecního úřadu. Tento bod bude zařazen jako pátý v pořadu jednání. 

 Hlasování: všichni pro  

  
2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2002.    
 Starosta požádal předsedkyni finančního výboru,  aby seznámila zastupitelstvo obce s 
úplným zněním zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2002. 
 Zastupitelstvo obce konstatuje, že  bere zprávu na vědomí. 
 
 Hlasování : všichni pro  
 
 
3) Úprava odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 
37/2003 ze dne 22. 1. 2003.   
 
 Starosta  obce  informuje členy zastupitelstva, že na základě účinnosti nařízení vlády č. 
37/2003 Sb. došlo k novému výpočtu odměn členů zastupitelstva.  Dále vyzývá účetní 



obecního úřadu, aby zastupitelstvo obce seznámila s podrobnostmi. Zastupitelstvo obce bylo 
seznámeno s důvody změn v odměnách a starosta dává o této věci hlasovat. 
 
 Hlasování : všichni pro 
 
4) Projednání změny rozpočtu na rok 2003. 
 
 Starosta obce žádá pro projednání uvedeného bodu předkladatele paní předsedkyni 
finančního výboru, aby seznámila zastupitelstvo obce s předloženým návrhem a materiál 
týkající se prvních změn rozpočtu na rok 2003 bude nedílnou součástí zápisu. 
  
 Hlasování: všichni pro 
  
5) Pronájem nebytových prostor pro potřeby obecního úřadu 
 
 Vzhledem k neuspokojivým prostorám stávajícího obecního úřadu, což zaznělo i při  
minulých jednáních zastupitelstva obce, se obecní úřad začal zabývat tímto podnětem. Bylo 
zahájeno jednání s a.s. Remigas Praha o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově 
společnosti. Obecnímu úřadu byla předložena nabídka týkající se možnosti pronájmu levé 
strany administrativní části budovy o rozloze 45, 61 m2 včetně stávajícího kancelářského 
vybavení (nábytku) a sociálního zázemí. Obecní úřad by po malých stavebních úpravách 
získal zázemí o jedné kanceláři, velké zasedací místnosti, které by bylo možno použít i pro 
obřadní účely, archivu a sociálního zařízení. Výše nájemného včetně provozních nákladů, což 
je el. energie, plyn a náklady na úklid společných prostor činí za jeden kalendářní rok 58. 
610,- Kč. 
 
 Stávající prostory využívané obecním úřadem by obec zachovala pro zázemí 
zaměstnanců obecního úřadu, Sboru dobrovolných hasičů, popřípadě  pro zájmové spolky 
obce. 
 Starosta k předloženému návrhu otvírá rozpravu a dává o tomto návrhu hlasovat. 
 
 Hlasování: všichni pro 
  
6a) Protipovodňová ochrana obce. 
 
 Starosta obce předává slovo zpravodaji panu Hladíkovi ve věci projednávaného bodu - 
protipovodňová ochrana obce. 
 Pan Hladík předložil zastupitelstvu obce návrh na vypracování povodňového plánu a 
považuje vypracování tohoto plánu za nezbytně nutné. Pro přiblížení předkládá obsah kapitol 
povodňového plánu  městského úřadu Pardubice. Doporučuje tento návrh přijmout.  
 
 Hlasování: všichni pro 
 
 V 18. 07 hodin se dostavila paní Telecká 
 
6b) Zimní údržba komunikací 
 
 Starosta požádal o slovo pana Hladíka, coby zpravodaje k  bodu jednání - zimní 
údržba komunikací.   



 Pan Hladík informuje zastupitelstvo obce o nedostatečné údržbě komunikací v zimním 
období. 
 V 18. 15 hodin se dostavila paní Čápová. 
 
 Pan Hladík navrhuje smluvně zajistit udržování   komunikací v zimním období  
nejpozději do konce září 2003.   
 
 Hlasování: všichni pro 
  
7) Informace  o dokončení stavby komunikace a inženýrských sítí na malé výstavbě 
Na Okrajích. 
 
 Obec Spojil obdržela dopis od právního zástupce manželů Čermákových, bytem č.p. 
88, pana JUDr. Zdenka Hermana. Starosta  seznámil zastupitelstvo obce s úplným obsahem 
dopisu a tento se stane součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce.  
 
 S odkazem na odst. IV a V. usnesení zastupitelstva obce Spojil I/2003 ze dne 22. ledna 
2003 obec požádá o změnu stavby před dokončením a následně o kolaudaci stavby 
komunikace na p.p. č. 225/19 a 225/24  k.ú. Spojil. Starosta požádal zastupitelstvo o potvrzení 
usnesení  obce z 22. ledna 2003 a  otevřel rozpravu k tomuto bodu.  
 
 Paní Telecká předložila  zastupitelstvu písemný návrh manželů Čermákových. 
Navrhuje osobně vstoupit v jednání s manželi Čermákovými a uzavřít s nimi  konečnou 
dohodu, která bude řešit dokončení stavby v termínu platnosti stavebního povolení. Manželé 
Čermákovi předloží dohodu obci a záležitost bude řešena s předsedou stavební a územně 
plánovací komise a starostou obce.  
 Zastupitelstvo souhlasí, aby manželé Čermákovi předložili písemný návrh řešení obci 
Spojil prostřednictvím obecního úřadu, a to nejdéle do 5. května 2003. V případě, že takto 
neučiní bude jednáno v souladu s ustanovením usnesení  zastupitelstva obce Spojil I/2003, 
odst. IV. a V.,  ze dne 22. ledna 2003. 
  
Hlasování: všichni pro 
 
8) Záměr - osvětlení místní komunikace přes les z obce Spojil do Studánky. 
 
 Dne 25. února 2003 proběhlo jednání mezi starostou MO III. Pardubice a starostou 
obce Spojil. Předmětem jednání byl záměr osvětlení místní komunikace přes les  ze Studánky 
do obce Spojil. Po vyčíslení předběžných nákladů společností Elektromontáže Shejbal  a po 
následném projednání možností financování byl předmětný záměr předložen Radě MO III. 
Pardubice k vyjádření. Rada MO III. Pardubice se k předloženému záměru vyjádřila 
nesouhlasně a doporučila vypracovat pouze projektovou dokumentaci. Zápis z výše 
uvedeného jednání je opět součástí tohoto zápisu.  
 
 
9) Zprávy o plnění úkolů stanovených na minulých jednáních zastupitelstva obce: 
 
 a) Ve věci retardérů na místní komunikaci 
 



 V rámci projednávání tohoto bodu vyzval starosta pana Hladíka, aby informoval 
zastupitelstvo obce o úkolu ve věci retardérů na místní komunikaci. 
 Pan Hladík informoval zastupitelstvo obce o záměru umístění retardéru. Informoval o 
provedeném průzkumu u občanů.  Předložil zastupitelstvu plánek umístění retardéru včetně  
souhlasného stanoviska paní Vránové, pana Kučery a Rukla. Starosta obce dává hlasovat o 
návrhu pana Hladíka na umístění retardéru. 
 
 Hlasování: 3 pro, 2 proti, 4 se zdrželi 
 Návrh nebyl přijat.  
 
            b) Seznámení s výsledky ankety - dopravní obslužnost, bezdrátový internet 
 
 Starosta obce požádal paní Teleckou,  aby podala zprávu týkající se výsledků anket.  
 
 Zájem o informace týkající se  bezdrátového internetu prostřednictvím firmy Telmedia 
projevilo 20 lidí. Setkání se uskuteční dne 17. dubna od 18. 00 hodin v hospůdce Na Strejčku. 
 
 Paní Telecká seznámila zastupitelstvo obce s anketou k dopravní obslužnosti, která 
bude součástí tohoto zápisu. 
 Zastupitelstvo obce v rámci schválení návrhu usnesení tohoto bodu doporučuje v ad. 2 
doplnit  o formulaci : a připravit materiály pro jednání s Krajským úřadem Pardubického 
kraje. 
 
Hlasování: všichni pro 
  
10) Informace o aktuálním stavu investiční akce I. etapa výstavba inženýrských sítí a  
komunikací pro RD v lokalitě Morčák. 
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic obdržel proti 
rozhodnutí o zřízení vodních děl několik odvolání, nemohu zastupitelstvu obce sdělit jinou 
informaci, než tu,  že vlastní realizace je opět v bodě nula. Do doby, než obec získá potřebné 
informace k dalšímu jednání se tento bod odkládá. 
 
  
11) Schválení názvu ulic v obci Spojil  po dokončení pasportu komunikací. 
 
 Správce místních komunikací v našem případě obec Spojil je povinna z titulu zák. 
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů č.  104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 
vést evidenci o komunikacích tzv. pasport komunikací.  
 
 V souladu s§ 84, písm. r),  zák. 128/2000 Sb. a prováděcí vyhl. MV 326/2000 Sb. obec  
rozhoduje o názvech ulic a dalších veřejných prostranstvích. Při přidělování názvu ulic 
vychází z platného pasportu komunikací. Starosta obce postoupil věc Stavební a územně 
plánovací komisi obce Spojil k  projednání. Komise usnesením č. II/ 2003 ze dne 2. dubna 
2003 doporučila pracovat na návrzích týkajících se pojmenování místních komunikací. Mimo 
hlasování doporučila zapojit do diskuse o názvech komunikací občanskou veřejnost, a to 
prostřednictvím Spojilské drbny.  
 Zápis z usnesení č. II/2003 jsou  součástí tohoto  zápisu. 



 
 Starosta otevírá k tomuto bodu diskusi.  
 
  
 
 
 
12) Různé 
 - Paní Telecká požádala o rozšíření jednání zastupitelstva o bod „zprávy o činnosti  
obecního úřadu“ a  o změnu termínu (středa) pro jednání zastupitelstva obce.  Dále požádala 
starostu o udělení odměny panu Adámkovi - zaměstnanci obce za příkladnou práci. 
 - Předseda komise pro bezpečnost a život. prostředí společně se starostou obce 
seznámili zastupitelstvo obce s protokolem z místního šetření v bývalém areálu zemědělského 
družstva, které proběhlo dne 15. 3. 2003. Zastupitelstvo obce tento protokol bere na vědomí. 
 - Pan Kareš se ptá, na kolik hodin uzavřela obec smlouvu s paní Štěpánkovou. 
Navrhuje, aby zde byly úřední hodiny tak, jak je obvyklé t.j.  pondělí a středa odpoledne.   
 - Pan Hladík se ptá, proč obecní zaměstnanci pracovali na čištění odpadu v obecní 
hospůdce. Starosta obce na věc reaguje, že je na tyto práce neposlal. Starosta zajistí, aby se 
tyto věci už neopakovali.  
 Pan Hladík  požádal o informaci ohledně  dotací na stavbu kanalizace. Starosta 
společně s předsedkyní finančního výboru informoval zastupitelstvo o jednání na MF ČR v 
této záležitosti.   
 
 
13) Schválení usnesení a závěr 
 
Hlasování:  všichni pro 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  .................................... 
 
 
 
                    
                                .................................... 
  
 
 
 
 
 
 


