
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  25. 6. 2007 
Přítomni: Křivka, Telecká, Melounová, Rozsypal, Kostelecký, Čápová,                          
Hladík. 

Neomluven:   

Omluven:  Kment, Ing. Fukátko na dobu nezbytně nutnou. 

Ověřovatelé zápisu:  Čápová, Rozsypal.  

Hosté :  Pan Jandl, pan Matěj, 

Jednání zahájeno v  19. 10  hod. 

 

1)       Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

 Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

 Starosta  předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce, který byl 
zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile ke schválení  a požádal o 
případné doplnění. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a 
zveřejněno, je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo 
obce usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla 
proti němu vznesena žádná připomínka.   

 Starosta obce žádá doplnit program jednání o dva body a to: 

 a) Připojení se obce Spojil ke smlouvě obcí a měst České republiky proti daňové 
diskriminaci. 

 b) Projednání záměru nového územního plánu SÚ Spojil.  

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 

Tyto body budou v programu zařazeny bod a) jako 10. a bod b) jako 11. Body následné budou 
chronologicky posunuty.  

 
2) Projednání a schválení změny správce sportovního areálu a s tím věci související – 

předkladatel starosta obce, místostarostka obce. 
 

           Vzhledem ke skutečnosti, že stávající smluvní partner pro obec Spojil, se kterým byla 
uzavřena mandátní a nájemní smlouva má zájem ukončit tuto svoji činnost na základě své 
svobodné vůle, doporučují předkladatelé tohoto bodu, aby novým smluvním partnerem 
v záležitostech týkajících se provozu sportovního areálu byl pan Vratislav Šubrt, 
V Zahrádkách 542, 530 03 Pardubice Studánka. Starosta obce k této věci dodal, že 
inventarizační komise provede inventarizaci movitého majetku sportovního areálu, o čemž 
provede zápis a následně proběhne protokolární předání a převzetí na nastupující subjekt.  

Následně starosta otevřel diskuzi a dal o návrhu hlasovat. 
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh  byl přijat     

  



3) Přijetí nové veřejnoprávní smlouvy pro zajištění výkonu služby městské policie - 
předkladatel starosta obce. 

 
 Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Spojil s úplným zněním veřejnoprávní 
smlouvy, která bude nově upravovat právní vztah mezi městem Dašice a obcí Spojil pro 
zajištění výkonu služby městské policie. Tato veřejnoprávní smlouva nabude účinnosti po 
přijetí zastupitelstvem města Dašice a po zveřejnění ve Věstníku Pardubického kraje. 

Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskusi a následně dal o návrhu 
hlasovat. 

V 19.30 se dostavil Ing. Fukátko. 
  Hlasování:  všichni přítomní pro, návrh byl přijat  

 
4)        Projednání záměru změny systému likvidace separovaného odpadu - předkladatel 

starosta obce. 
 

Předkladatel tohoto bodu  doporučuje zastupitelstvu obce Spojil zvážit stávající 
způsob likvidace separovaného odpadu v obci Spojil – ne směsného TKO! ! 

Za poslední období, kdy deponizace plastového odpadu se provádí do vyhrazených 
kontejnerů jsme namátkovou kontrolou, ale i po informacích ze stran občanů či zaměstnanců 
Obecního úřadu Spojil zjistili, že do těchto nádob nejsou ukládány pouze plasty, ale i ostatní 
odpad, což se zcela se systémem vylučuje. Dále jsme zaznamenali několik případů, kdy do 
kontejnerů byl ukládán odpad jinými osobami, než které jsou vymezeny obecně závaznou 
vyhláškou (poplatníci , nebo právnické osoby, které uzavřely s obcí smlouvu). 

Na základě předem řečeného a ze zkušeností jiných obcí Pardubického okresu 
doporučuji, aby zastupitelstvo obce přijalo pro příští rok připravit systém likvidace plastů, 
papírů a případně vymezených nebezpečných odpadů do speciálních pytlů, které by byly 
turnusově vyváženy přímo od jednotlivých nemovitostí. V tuto chvíli nelze hovořit o věcech 
konkrétních, nýbrž zájmem předkladatele je, zdali zastupitelstvo obce tuto věc podpoří a 
doporučí pro další přípravu. V případě, že tato podpora ze strany zastupitelstva obce bude 
projevena, zahájíme za účasti výboru pro bezpečnost a životní prostředí, společnosti EKO-
KOM, Transform a.s. a případně dalšími odborně způsobilými subjekty jednání, v jehož 
závěru bychom měli získat nový systém, který by byl projednáván a schvalován při jednom 
z dalších jednání zastupitelstva obce v roce 2007. 

        Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
   
 

5)        Informace k investiční akci „Výstavba garáže pro JSHD a techniku obce Spojil“ - 
předkladatel  starosta obce. 

 
       Obec Spojil dne 6. 6. 2007 získala veškerá povolení, která byla nutná pro zahájení 
stavby garáže JSDH a techniku obce Spojil. Vlastní stavební práce byly zahájeny  na 
základě smluvního vztahu se společností Skácel –Gas s.r.o. v následujícím týdnu a to od 11. 
6. 2007.  Lze předpokládat, že pokud nenastanou objektivní potíže (např. meteorologické) 
bude stavba dokončena do 31. 7. 2007. V souvislosti s tímto bude obecní úřad jednat se 
stávajícími pronajímatele garáže pro techniku JSDH o prodloužení tohoto nájmu, a to na 
dobu nezbytně nutnou.  

 
            

    
 



6)     Pololetní zpráva o provozních nákladech sportovního areálu ve vztahu ke 
schválenému rozpočtu na rok 2007 -   předkladatel místostarostka obce, účetní obecního 
úřadu, předsedkyně finančního výboru. 
 

 Místostarosta obce Spojil, účetní obecního úřadu a předsedkyně finančního výboru 
seznámili zastupitelstvo obce Spojil s provozními náklady SA za 1. pololetí. K předložené 
zprávě je nutné přihlédnou na fakt, že hovoříme nákladech za 1. pololetí, při čemž do tohoto 
sledovaného období se promítly i náklady na provoz za rok 2006. Zastupitelstvo obce vzalo 
zprávu na vědomí. 
  

7)         Informace o průběhu investiční akce „Centrum obce Spojil – bytová výstavba RD 
„A“ a „B“ – předkladatel starosta a místostarostka obce a předseda stavebního a 
územně plánovacího výboru. 

 
          V období od minulého jednání zastupitelstva k dnešnímu dni byly zahájeny přeložky 
inženýrských sítí, které byly vyvolány výstavbou centra obce. Dále byla zahájena výstavba 
nových inženýrských sítí. 27. 6. 2007 proběhne předání staveniště za účasti investora tj. 
Pardubického kraje  dodavateli, který vyhrál výběrové řízení pro stavební objekt komunikace, 
zpevněné plochy a chodníky. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí. 

  
8)    Zpráva o činnosti výborů  obce Spojil včetně přestupkové komise - předkladatelé 
předsedové výborů a starosta obce. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy předsedů jednotlivých výborů včetně 
přestupkové komise.     
 

9)     Informace o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj starosta a 
místostarosta obce.  

 
  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu. Zpráva o 
činnosti obecního úřadu za uplynulé období tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. 
              

 10)  Připojení se obce Spojil ke smlouvě obcí a měst České republiky proti daňové 
diskriminaci. 

          Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce návrh, kterým by se obec Spojil připojila 
k iniciativě, jejíž smysluplností je odstranění současné daňové diskriminace, při které dochází 
k nevyváženému přerozdělovaní daní.  
  Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

11)   Projednání záměru nového územního plánu SÚ Spojil.  
         Starosta obce překládá zastupitelstvu obce návrh, který se týká zpracování nového 
územního plánu obce Spojil. Přijetí tohoto záměru je nevyhnutelné, protože platnost stávajícího 
územního plánu je omezena a končí závěrem roku 2008. V případě, že bychom na tento stav 
nereagovali, vystavila by se obec riziku nemožnosti čerpání jakýchkoliv dotací a 
nekoordinované výstavbě, která se již v současné době díky novému špatnému stavebnímu 
zákonu začíná  v naší obci projevovat.  
       Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat 

 



Vzhledem k tomu, že návrh byl přijat a vzhledem k časové dotaci vypisuji poptávkové 
řízení na zpracovatele územního plánu a současně s tímto ustavuji komisi pro vyhodnocení 
nabídek, jimiž jsou: předseda: Ing. Boris Fukátko, člen: Aleš Hladík, člen: Božena Melounová. 
 
12)   Různé  
   Starosta obce společně s předsedkyní výboru pro občanské záležitosti předložil 
zastupitelstvu obce Spojil návrh na rozšíření přístupu dalších osob do prostor sportovního 
areálu a tím i jeho využívání.   Předkladatelé navrhují aby si přístupový čip do sportovního 
areálu mohli zakoupit i osoby, které nemají trvalý pobyt v obci Spojil a  které nejsou ani členy 
zájmových sdružení se sídlem v obci Spojil a to za následujících podmínek: 

Členství v klubu a právo vstupu do sportovního areálu  si mohou zakoupit i osoby, 
které nemají trvalý pobyt v obci Spojil a ani nejsou členy zájmových sdružení se sídlem v obci 
Spojil. Přístupový čip si mohou zakoupit za cenu 100,- Kč. K tomu je povinen zaplatit roční 
členský klubový příspěvek, který činí 300,-Kč na jeden rok ode dne aktivace čipu, s tím, že 
zaplacením klubového členského příspěvku nevzniká automatický nárok na prodloužení 
členství v dalších letech. Osoby, které si zakoupí přístupový čip jsou povinny dodržovat 
návštěvní řád sportovního areálu obce Spojil.  

Účinnost tohoto bodu usnesení nabývá  platnosti od 16. 7. 2007. 
   

Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat. 
 
13)   Schválení usnesení a závěr.  

        Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení  usnesení z jednání zastupitelstva 
obce Spojil ze dne 25. 6. 2007 a dal o něm hlasovat.  

 
Hlasování: všichni pro, návrh byl přijat  

 
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           
                                …………………………………. 
                          
                   


