
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          

Spojil ze dne  25. června  2003 

 

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

Neomluven:  

Omluven:  Kareš, Telecká na dobu nezbytně nutnou             

Ověřovatelé zápisu:  Hladík, Čápová   

Hosté :  

Jednání zahájeno v  18. 00  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. 
 

 Hlasování:   

  

2) Stanovisko Ministerstva financí ČR  k žádosti obce ve věci kanalizace - zpravodaj 

starosta.    
 Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o rozhodnutí Ministerstva financí ČR. 
Toto rozhodnutí je nedílnou součástí zápisu a dle ustanovení § 55 a) odst. 4 zák. o správě daní 
nejsou proti tomuto rozhodnutí opravné prostředky připuštěny.  
  S dnešním datem byla odeslána Finančnímu úřadu v Pardubicích žádost o vrácení již 
zaplaceného odvodu a penále. 
 

 

3) Protipovodňová ochrana obce - zpravodaj starosta.   

 Starosta informoval zastupitelstvo obce, že dne 5. 6. 2003 vydal objednávku na 
zpracování povodňového plánu obce, a to v souladu se zák. 254/2001 Sb. Zpracovatelem 
povodňového plánu je firma ADONIX spol. s r.o. Povodňový plán bude předložen obci 
nejdéle k 31. 7. 2003. 
 

  



 

4) Stavba komunikace a inž. sítí Na Okrajích - zpravodaj starosta. 

 Stavba komunikace a inž. sítí Na Okrajích byla dokončena, a to v souladu s usnesením 
č. II/2003, odst. 7, ze dne 9. 4. 2003. Kalaudace této stavby proběhne 8. 7. 2003.  
 

 

5) Informace ve věci výstavby inž. sítí v lokalitě Morčák - zpravodaj starosta   

 Vzhledem ke skutečnosti, že závazné stanovisko odvolacího orgánu, což je Krajský 
úřad Pardubického kraje, nebylo doposud vydáno, nelze k tomuto bodu podat žádné nové 
informace a záležitost má setrvalý stav.  
 

6) Informace o činnosti obecního úřadu. 

 Obecní úřad vede běžnou agendu týkající se správy obce a záležitostí vyplývající z 
usnesení zastupitelstva.  
 Z mimořádných úkolů lze vybrat zajištění referenda v obci Spojil  pro vstup ČR do EU 
a  dále práce spojené se změnou sídla obecního úřadu.  
 Ze zásadních záležitostí je nutno uvést informaci Magistrátu města Pardubic odboru 
životního prostředí, že bylo zahájeno šetření v areálu firmy MIKA s.r.o. ve Spojile. Odbor 
životního prostředí zahájil toto řízení na základě podnětu Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje, který několikrát vysílal svoji jednotku k likvidaci požáru různých druhů 
odpadů v sídle této firmy.  
 V současné době jsou zahájeny přípravné práce na nátěr stožárů veřejného osvětlení. 
Odstín a typ barvy byl projednán s předsedou  stavební a územně plánovací komise.  
 Společnost Elektromontáže Schejbal rovněž zahájila přípravné práce na dokončení 
výstavby  veřejného osvětlení   „v uličce“. Tato stavba bude činit ....................... 
 Dne 24. 6. 2003 potvrdilo zastupitelstvo Pardubického kraje příspěvek obci Spojil na 
nákup ochranných osobních prostředků  pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Spojil 
ve výši 30. 000,- Kč, což je 70% z celkového objemu finančích prostředků, které musejí být 
vynaloženy   na   nákup   těchto   prostředků.  Vlastní  zdroje  obce  ve  výši  30 % jsou ve 
výši  
12. 900,- Kč.  

 

 

7) Různé. 

 
8) Schválení usnesení a závěr. 

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


