
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  16. 11. 2007 

 

Přítomni: Křivka, Telecká,  Melounová,  Rozsypal, Kostelecký,   Fukátko, Kment 

Neomluven:   

Omluven:  Hladík, Čápová  

Ověřovatelé zápisu:   Rozsypal, Telecká 

Hosté :  Vlasta Kmentová 

Jednání zahájeno v  18.10  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, tudíž je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla proti 
němu doposud  vznesena žádná připomínka.   

          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 Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č. 1/2007 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu a současně revokace 
Usnesení zastupitelstva obce Spojil č. III/2007 ze dne 24. září 2007 – 
předkladatel místostarostka obce Spojil. 

   
Místostarostka obce Spojil předložila zastupitelstvu obce ke schválení úplné znění 

Obecně závazné vyhlášky  obce Spojil č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, jejíž 
návrh byl již podroben kontrole a následnému odsouhlasení ze strany Ministerstva vnitra ČR. 
Současně navrhuje, aby přijetím této vyhlášky došlo i k revokaci odst. II. usnesení 
zastupitelstva obce Spojil  č. III/2007 ze dne 24. 9. 2007. Starosta obce otevřel 
k předloženému návrhu diskuzi a následně dal o předloženém bodu hlasovat.  
           

Hlasování:  všichni přítomní pro, vyhláška byla přijata 



  

3)  Informace o změně správce sportovního areálu – předkladatel starosta 
obce. 

Starosta obce touto cestou informoval zastupitelstvo obce o změně správce sportovního 
areálu obce Spojil. Tímto je na základě podpisu všech závazných dokumentů od 1.11.2007 
paní Iveta Lepori-Paličková. Starosta obce k předloženému otevřel diskuzi a následně dal 
hlasovat o vzetí této skutečnosti zastupitelstvem obce na vědomí. 

Hlasování: všichni přítomní pro 

4) Informace ve věci týkající se žádostí o dotace z Projektů naše vesnice 
financovaných Evropskou unií – předkladatel starosta obce. 

         Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o skutečnostech týkajících se žádosti o 
dotace z programu Evropské unie, a to konkrétně z „Projektů naše vesnice“. Obec reflektovala 
na výzvu České spořitelny a.s.  a uplatňuje prostřednictvím společnosti RAVEN EU Advisory 
a.s. dva následující projekty:  

a) „Centrum obce Spojil, oprava historické památky obce – kapličky včetně úpravy 
venkovních prostor“ 
 b) „Centrum obce Spojil, veřejná zeleň a úprava veřejného prostranství včetně nákupu 
zahradní techniky“. 
Tyto projekty jsou ve fázi kompletace. O úspěšnosti naši obce v citovaných projektech 
bude rozhodnuto do konce 1. čtvrtletí 2008.   

 

5) Návrh  na  zrušení  Výboru  pro  bezpečnost  a  životní  prostředí  obce 
Spojil včetně organizačních změn s tím spojených - předkladatel starosta 
obce.  

           Starosta obce Spojil předložil zastupitelstvu obce návrh na zrušení Výboru pro 
bezpečnost a životní prostředí, jakožto svého odborného a pomocného orgánu. Jako důvod 
starosta obce uvádí, že dochází k určitým střetům kompetencí, a to především v přenesené 
působnosti výkonu státní správy.  Záležitosti týkající se úseku bezpečnosti a životního prostředí 
jsou především v kompetenci Obecního úřadu, Obecní policie, Komise pro projednávání 
přestupků a orgánů státní správy. Tímto zrušením výboru přejdou kompetence zpět pod 
odpovědnost obecního úřadu. Oblast likvidace odpadů bude opět v působnosti obecního úřadu 
a v přímé kompetenci místostarostky obce.    
           V souvislosti s tímto žádám zastupitelstvo obce, aby navýšilo odměnu místostarostky 
obce o 1. 000,- Kč/měsíc, což je plně v souladu s vládním nařízením a s pravomocí 
zastupitelstva obce. K předmětnému bodu otevřel starosta diskuzi a následně dal o tomto 
návrhu hlasovat. 
            

           Hlasování: 6 pro, jeden se zdržel, návrh byl přijat 

 

           Platnost tohoto usnesení zastupitelstva obce je od 1. 12. 2007 
 

6) Různé. 
        Informace týkající se veřejné vyhlášky „Oznámení o zahájení územního řízení  

Obchodní a průmyslové centrum STARZONE Pardubice – Černá za Bory“ 
       Zastupitelstvo obce Spojil bylo seznámeno s veřejnou vyhláškou Statutárního města 
Pardubice, Magistrátu města, stavebního úřadu, odd. územně správního ve věci zahájení 
územního řízení stavby obchodního a průmyslového centra STARZONE Pardubice – Černá 



za Bory, jejíž investorem je STARZONE a.s. Hradecká 545, Pardubice, zastoupená na 
základě plné moci spol. V+N v.o.s. Pardubice. Dále se zastupitelstvo obce seznámilo se 
stanoviskem výše citovaného orgánu státní správy ve věci zásahů do VKP – zaústění dešťové 
kanalizace do Spojilského odpadu v k.ú. Spojil. Tyto oba materiály díky své povaze a 
charakteru tvoří nedílnou součást zápisu. 
        Zastupitelstvo obce Spojil vyjadřuje svým usnesením zásadní nesouhlas s navrženou 
stavbou  a pověřuje starostu a místostarostku obce, aby využili veškeré zákonné prostředky 
pro to, aby tato stavba nebyla realizována. Současně ukládá starostovi a místostarostce obce 
Spojil, aby bezodkladně kontaktovali zpracovatele Územního plánu obce Spojil, spol. Regio 
Hradec Králové a smluvního právního zástupce obce Spojil, JUDr. Pecháčkovou, případně 
další osoby odborně způsobilé ke zpracování návrhu nesouhlasného stanoviska  obce Spojil 
k předloženému záměru. 
 
       Hlasování:   všichni přítomní pro, usnesení  bylo  přijat      
 

     
    7)  Schválení usnesení a závěr  

         Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení závěrečné usnesení z jednání 
zastupitelstva obce  a dal o něm hlasovat.  

 

  Hlasování: všichni přítomní pro,  usnesení zastupitelstva obce bylo přijato  
 
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20. 15  hodin. 

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


