
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  7. prosince  2005 

 

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

Neomluven:  Kareš 

Omluven:  Šlingr  

Ověřovatelé zápisu:   Čápová, Telecká 

Hosté :  Vlasta Kmentová, Jan Adamec st. 

Jednání zahájeno v  17. 40  hod. 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

 Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s 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 nebyla proti 
němu vznesena žádná připomínka.   

a) Starosta obce požádal doplnit program řádného jednání zastupitelstva obce o bod, 
který bude zaměřen na projednání  využívání nemovitosti v majetku obce Spojil č.p. 
74 (po ukončeném nájemním vztahu s provozovatelem obecní hospůdky Na Strejčku). 
Tento bod bude zařazen v pořadí jako desátý. 

      b)   Z důvodu věcného pak doporučil  bod č. 7 zařadit do programu jednání jako třetí. 
Z uvedeného důvodu budou ostatní body chronologicky posunuty. 

 Dále předsedající konstatoval, že do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.  

 Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
        Hlasování:  všichni přítomní pro, program byl přijat 

2) Schválení 2. změn rozpočtu obce Spojil za rok 2005. 
Předsedkyně  finančního  výboru  předložila  zastupitelstvu  obce  návrh  na  schválení  

2. změn v rozpočtu obce Spojil za rok 2005. Tento návrh byl zveřejněn po zákonem 
stanovenou dobu v podobě Usnesení finančního výboru č. III/2005 ze dne 16. 11. 2005, který 
tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.  

Hlasování :  všichni pro, návrh byl přijat 
 
3)  Výroční zpráva starosty obce za rok 2005 
 Starosta obce přednesl výroční zprávu, která tvoří nedílnou součást zápisu. 
 
4)  Přijetí investičních priorit pro rok 2006. 
 Vzhledem ke skutečnosti, že vstupujeme do posledního roku volebního mandátu 
stávajícího zastupitelstva obce Spojil předložil starosta obce na základě porady s místostarosty 
obce Spojil návrh investičních priorit pro rok 2006 k přijetí. Smysluplnost těchto priorit má i 
logickou vazbu k předložené výroční zprávě. 



a) Zahájit a pokud možno dokončit investiční akci výstavby technického a 
sociálního zázemí sportovního areálu obce Spojil. 

b) Úspěšně dokončit  stavební řízení na „Centrum obce Spojil – bytový dům „A“ 
a „B“ a následně najít reálné řešení a způsob jakým vlastní stavbu realizovat. 

c) Zahájit územní a následně stavební řízení na investiční akci „Centrum obce 
Spojil – víceúčelový dům“. V souvislosti s tímto najít způsob financování.  

d) Ve spolupráci s Pardubickým krajem, Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje a s VaK a.s. Pardubice vytvořit veškeré podmínky pro 
realizaci  generální opravy a rekonstrukce komunikace v ulici Na Okrajích. 
Usilovat o zrealizování této akce ve 3. čtvrtletí roku 2006, případně zajistit 
garance pro počátek roku 2007.  

e) Provést alespoň částečnou rekonstrukci jediné historické památky naší obce – 
spojilské kapličky. 

Starosta obce otevřel k tomu bodu diskusi.  
Pan Hladík navrhl počkat s opravou kapličky a  opravit ji celou až budou finanční 

prostředky třeba až v roce 2008.  
 Starosta obce, místostarostka obce a předseda stavební a územně plánovací komise se 
shodně domnívají, že je třeba opravu kapličky z důvodu jejího špatného stavu řešit již 
v příštím roce – zabránit zatékání a vlhnutí omítky kompletní opravou střechy,  případně  
jejím  podříznutím a tak  zajistit  její  postupné vysychání.   
 Starosta dal o  návrhu hlasovat. 
 Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 
 
5) Schválení  rozpočtu pro rok 2006. 

Předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelstvu obce Spojil návrh rozpočtu 
na rok 2006. Tento návrh byl zveřejněn po zákonem stanovenou dobu v podobě usnesení 
finančního výboru č. III/2005 ze dne 16. 11. 2005, který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. 
 Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskusi. 
 Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 
6)     Přijetí novelizace vyhlášky O obecní policii č. 4/2005. 

Místostarosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh novelizace vyhlášky  O obecní 
policii  v úplném znění. Tato vyhláška č. 4/2005 tvoří nedílnou součást zápisu. 

Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskusi. 
Hlasování:  všichni pro, návrh byl přijat 

 
7)     Schválení  Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č. 5/2005 O místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 
1/2005. 
 Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s  úplným zněním vyhlášky č. 5/2005. 
Vyhláška tvoří nedílnou součást zápisu.  

 
Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 
 
8) Zpráva o činnosti výborů a komisí za rok 2005. 
 Přítomní předsedové výborů a komisí obce Spojil předložili zastupitelstvu obce 
zprávu, která se týká činností těchto orgánů obce za rok 2005. 
  



 
9) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období. 
 Starosta a místostarostka obce Spojil předložili zastupitelstvu obce zprávu o činnosti 
obecního úřadu za uplynulé období. Tato zpráva tvoří nedílnou součást zápisu.  
 
 
10)    Projednání  využívání nemovitosti v majetku obce Spojil č.p. 74 (po ukončeném 
nájemním vztahu s provozovatelem obecní hospůdky Na Strejčku).  

a)  Vzhledem ke skutečnosti, že na základě platné nájemní smlouvy došlo k  ukončení        
nájemního vztahu mezi vlastníkem nemovitosti č.p. 74 (obec Spojil) s nájemcem (Karel 
Kouřílek) a to k 30. 11. 2005, předložil starosta obce zastupitelstvu obce návrh na využití 
této nemovitosti pro potřeby obecního úřadu. Tato záležitost s sebou přináší nezbytnou  
rekonstrukci, která je vyvolána funkčním využitím objektu. Rekonstrukce bude spočívat ve 
výměně stávajících oken a dveří za plastová a interiér objektu bude přizpůsoben pro účely 
obecního úřadu a dále pro zájmovou a klubovou činnost zájmových sdružení občanů obce 
Spojil. Z kompetence obecního úřadu bude této nemovitosti přiděleno č.p. 100 – ulice Na 
Okrajích. V souvislosti s tímto předložil starosta obce zastupitelstvu obce nabídky firem, 
které se přihlásily do poptávkového řízení. V návaznosti na výše uvedené doporučil v době 
nezbytně nutné ukončit veškeré nájemní vztahy, které má obec uzavřeny na základě 
nájemních smluv. Toto by se netýkalo pouze pronájmu garáže pro parkování vozidla  
JSDH obce Spojil.   
    K předloženému návrhu starosta otevřel diskusi a následně dal  hlasovat. 
 
 Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 
    b)  Na základě přijetí návrhu 10 a) starosta doporučil vyhodnotit nabídky firem společností,   
které předložily svoji nabídku v rámci poptávkového řízení. Firma, která předložila 
nejvýhodnější nabídku a bude nyní vybrána bude bezodkladně vyzvána k uzavření smlouvy o 
dílo. 

Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 
 
c) Jako nejvýhodnější nabídky byly vybrány nabídky firem, a to na základě kritérií, které 

byly předem stanoveny a podle těchto byly hodnoceny. Výběr dodavatele se odvíjel od 
celkové ceny, termínu dodání a záruky na provedené práce. Na základě těchto 
parametrů byly z celkových osmi uchazečů o tuto zakázku vybrány do užšího kola tři 
firmy a to v tomto pořadí: 
 
1. EKO CHEM 94 s.r.o. Pardubice s cenou 93. 630,- Kč bez okenních žaluzií 
2. VEKRA s.r.o. Lázně Toušeň s cenou 101. 487,- Kč kompletní dodávka 
3. PETR RACEK, stavební práce Spojil – 113. 179,- Kč bez žaluzií 
 
Zastupitelstvo obce doporučuje uzavřít smlouvu o dílo se společností EKO CHEM 94 
s.r.o. Pardubice, a to za předpokladu dodržení podmínek uvedených v nabídce. 
 
Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 
11) Různé 
      a) Místostarosta obce informoval zastupitelstvo obce o  návrhu nové  smlouvy se službami 
města Pardubic a se společností EKO KOM.  
 



      b) Zastupitelstvo obce tímto pověřuje starostu obce, aby jako přímý nadřízený strážníka 
městské policie jej zaúkoloval ve věci dodržování dopravního značení v obci Spojil  a to 
včetně zákazu stání na travnatých plochách. Zastupitelstvo obce  trvá na tom, aby strážník 
tyto přestupky již neřešil pouze domluvou,  ale sankcionoval je blokovou pokutou.  
 Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 
 
     c)  Místostarostka  obce  informovala  o  konání  besedy  s  občany,  která  proběhne  dne  

28. 12. 2005 od 18. 00 hodin v obecní hospůdce Na Strejčku. 
 
12) Usnesení a závěr.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           
                                …………………………………. 
                          
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


