
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  27.  února 2008 

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

Neomluven:  Hladík 

Omluven:   

Ověřovatelé zápisu:   Kostelecký, Kment 

Hosté :  Ing. Rohlík, Ing. Misař (STARZONE) 

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 vznesena žádná připomínka.   

Starosta obce žádá doplnit program jednání zastupitelstva obce o bod týkající se 
organizace výkonu služby městské policie a doporučuje jej zařadit jako bod sedmý. Bod 
následující bude chronologicky posunut.  Dále předsedající informuje, že do diskuse se nikdo 
z přítomných nepřihlásil. 

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

2)   Vzhledem k žádosti zástupce společnosti STARZONE a.s. pana Misaře bylo projednání 
tohoto bodu programu posunuto na 19.00 hod. 

      
3)  Projednání a přijetí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok    
2007 - předkladatel  předsedkyně finančního výboru, starosta a místostarostka obce 
      Zastupitelstvo obce Spojil bylo seznámeno se závěrečným účtem obce a dále se zprávou 
o výsledku hospodaření (audit) za rok 2007, která byla zveřejněna na úřední desce od 25. 1. 
2008 do 14. 2. 2008 a tím byla naplněna právní forma uložená zákonem. Starosta obce 
otevřel k předmětu jednání diskuzi a následně dal hlasovat o předložených materiálech. 
      Zastupitelstvo obce Spojil usnesením schválilo závěrečný účet za rok 2007 spolu se 
zprávou o výsledku hospodaření bez výhrad. Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků vzhledem ke skutečnosti, že nebylo kontrolou hospodaření 
zjištěno žádných vad a nedostatků. Materiály závěrečný účet roku 2007, zpráva o 
inventarizaci majetku obce Spojil za rok 2007 a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 
budou tvořit nedílnou součást tohoto zápisu. Starosta obce otevřel k tomuto bodu diskuzi a 
následně dal hlasovat. 

         Hlasování: všichni přítomní pro, zpráva byla přijata  

 



4) Strategický plán LEADER MAS Region Kunětické hory, o.s.  2008-2013 
předkladatel starosta obce. 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k seznámení materiál týkající se strategie rozvoje 
území, které sdružuje dva mikroregiony Pardubického okresu, a to Svazek obcí pod 
Kunětickou horou a Svazek obcí Loučná. Mimo těchto svazků se účastní tohoto projektu i 
několik živnostníků a zemědělských společností. Smysluplností tohoto projektu je zajištění 
finančních prostředků z fondů Evropské unie na nadregionální investiční akce. Starosta 
otevřel k tomuto bodu diskuzi a poté dal o tomto bodu hlasovat. 

             Zastupitelstvo obce Spojil bylo seznámeno se „Strategickým plánem LEADER 
MAS Region Kunětické hory, o.s. 2008 – 2013“ a bere jej na vědomí bez námitek. 
            Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

  

5)    Úprava rozpočtu obce Spojil na rok 2008 ve vztahu k dotačnímu titulu – přenesený 
výkon státní správy – předkladatel  předsedkyně finančního výboru. 
        V souvislosti s upřesněním výše neinvestiční dotace pro výkon státní správy – příjmová 
položka 4112 se zvyšuje z částky 8.000,-Kč uvedené ve schváleném rozpočtu obce Spojil na 
rok 2008   na  8.500,-Kč. V souvislosti s tím se upravuje ve výdajích částka pro činnost místní 
správy z 800.000,-Kč na 800.500,-Kč zvýšením  výdajové položky 5901 – nespecifikovaná 
rezerva z 12.000,- Kč na 12.500,-Kč.  
        Rozpočet obce Spojil zůstává vyrovnaný, a to ve výši 4 646 745,-Kč.  
Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskusi a následně dal o předloženém návrhu 
hlasovat.  
        Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  

 
6)     Informace o činnosti obecního úřadu  – zpravodajové zástupci obecného úřadu. 
        Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo obce Spojil se zprávou o činnosti obecního 
úřadu od posledního jednání zastupitelstva obce dne 19.12. 2007. Starosta obce otevřel 
k tomuto bodu diskuzi. 
        Zastupitelstvo obce vzalo předloženou informaci na vědomí a tvoří nedílnou součást 
zápisů.     
 
 
 7)      Delimitace organizace výkonu  městské policie z města Dašice na město Sezemice – 
předkladatel starosta obce.  
          Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s usnesením „Valné hromady Svazku obcí 
Loučná“  ve věci delimitace výkonu organizace městské policie z města Dašice na město 
Sezemice. Valná hromada Svazku obcí Loučná se na základě současného vývoje, který 
považovala za neuspokojivý rozhodla usnesením převést institut zřizovatele Městské policie 
Svazku obcí Loučná na město Sezemice, a to delimitací z města Dašice. 
          Starosta obce otevřel k  projednávanému bodu programu diskusi. Zastupitelstvo obce 
vzalo hlasováním předloženou informaci na vědomí.  
          Hlasování: všichni přítomní pro, informace byla vzata na vědomí. 
 
 
8)    Různé -projednání a schválení rozpočtového výhledu obce Spojil pro rok 2008 – 
2013 – předkladatel starosta a místostarostka obce.  
         Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového výhledu obce Spojil pro 
rok 2008 – 2013 a otevřel k předloženému návrhu diskusi. Následně dal o něm hlasovat.  
         Hlasování: všichni přítomní pro , návrh byl přijat 



2)    STARZONE  a. s. – zpravodaj starosta a místostarostka obce. 
          V 19. 00 hod. začalo projednávání tohoto bodlu programu za účasti Ing Rohlíka, 

technického ředitele spol. STARZONE a.s. Starosta a místostarostka obce informovali 
zastupitelstvo obce o průběhu a výsledcích jednání ve věci výstavby obchodního a 
průmyslového centra STARZONE. Bylo konstatováno, že od posledního jednání zastupitelstva 
obce dne 19.12. 2007 se v této záležitosti uskutečnila řada jednání.. Starosta obce se osobně 
zúčastnil veřejného jednání ve věci zahájení územního řízení na realizaci výstavby STARZONE  
Černá za Bory. Připomínky  obce Spojil k dané problematice byly příslušným  úřadem 
Magistrátu města Pardubic shledány jako neopodstatněné. Po oficiálním sdělení tohoto 
stanoviska obec podala odpor proti tomuto rozhodnutí. Souběžně s tím se uskutečnila dvě 
jednání mezi představiteli obce, zástupci společnosti STARZONE a.s. a starosty sousedících 
obcí podél toku Spojilského odpadu. Konkrétně se jednalo o starosty městského obvodu 
Pardubičky a města Sezemice. Druhého jednání se zúčastnil také ředitel Zemědělské 
vodohospodářské správy Ing. Havel, který nasměroval řešení problematiky Spojilského odpadu 
nejen z pohledu momentálního stavu, ale také z hlediska koncepčního řešení všech katastrálních 
území podél jeho toku s ohledem na další rozvoj těchto aglomerací. Třetí schůzka se 
uskutečnila v pátek 22. února 2008 za účasti výše citovaných vyjma starosty města Sezemic, 
dále se jednání zúčastnili zástupci Vodoprávního úřadu magistrátu města Pardubic, Krajského 
úřadu Pardubického kraje, ŘSD a starosta městského obvodu Dubina. Výsledkem těchto 
jednání bylo konstatování, že Zemědělská vodohospodářská správa bere současný nevyhovující 
stav na vědomí a zajistí  vyčištění  Spojilského odpadu tak, aby plnil účel pro který byl 
vybudován. Náklady spojené s vyčištěním této vodoteče budou kryty z rozpočtu Zemědělské 
vodohospodářské správy již pro rok 2008 za spoluúčasti investora STARZONE a.s..  Dále se 
ZVS zavázala zpracovat plán údržby Spojilského odpadu. a  předložit jej obci Spojil na vědomí. 
Do 26.2. 2008 předloží obci Spojil společnost STARZONE  a.s. písemné garance, ze kterých 
bude zcela zřejmé, že požadavek obce Spojil(vyčištění Spojilského odpadu skutečně proběhne). 
Dále bylo konstatováno, že Spojilský odpad byl budován pro stažení vod z meliorací okolních 
polí a jeho kapacita odpovídá pětileté vodě, dále, že jeho spád je minimální, což sebou přináší 
problémy s jeho zanášením. Vzhledem k těmto skutečnostem a na druhé straně vzhledem 
k tomu, že v jeho povodí dochází a pravděpodobně bude docházet k masivnímu rozvoji území, 
je nutné řešit celou problematiku koncepčně a komplexně vypracováním odborné studie 
„Řešení odtokových poměrů dešťových vod  z území v povodí Spojilského odpadu“! Za tímto 
účelem zpracují zúčastnění starostové podklady pro žádost o dotaci na tuto studii, která by 
mohla být dotována i z prostředků Pardubického kraje. Především s ohledem na svolanou 
schůzku, která se konala v obci Spojil v pátek 22. 2. 2008, proběhlo jednání mezi starostou obce 
Spojil a panem Ing. Šilarem, radním Pardubického kraje, který se zavázal uvolnit finanční 
prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na zpracování právě výše citované studie.   

Vzhledem k tomu, že pan Misař se v uvedenou dobu na jednání nedostavil z důvodu zdržení 
příjezdu ze zahraniční cesty vystoupil k tomuto bodu programu Ing. Rohlík, technický ředitel 
společnosti STARZONE a.s. V 19.45 se dostavil na jednání zastupitelstva obce Spojil pan 
Misař, jednatel společnosti STARZONE a.s. Z pohledu investora výstavby předložil 
zastupitelstvu obce garance pro splnění podmínek obce Spojil k této stavbě. Na základě 
předložených informací bylo konstatováno, že se podařilo vytvořit podmínky pro vyřešení 
připomínek ze strany obce Spojil k této stavbě. Zástupci společnosti STARZONE a.s. a 
Zemědělské vodohospodářské správy Hradec Králové byly předloženy garance na vyčištění 
Spojilského odpadu  včetně jeho finančního krytí ze strany těchto institucí.Vzhledem k těmto 
skutečnostem předložil starosta obce návrh na revokaci předchozích usnesení  zastupitelstva 
obce ke stavbě STARZONE Černá za Bory a návrh na nové usnesení. Následně otevřel 
k předloženému bodu programu diskuzi. Z diskuze vyplynuly některé nejasnosti v řešení 
podmínek obce Spojil k výše citované stavbě. Bylo nutné jednání zastupitelstva obce Spojil 



přerušit na dobu nezbytně nutnou, potřebnou pro další odborné konzultace. Po dohodě všech 
přítomných bylo jednání zastupitelstva obce Spojil  ve 21. 25 přerušeno s tím, že jednání bude 
pokračovat  v pátek 29. 2. 2008 od 18. 00 hodin.  

 
 Pátek 29. 2. 2008 – 18.00 hodin. 
 Starosta obce zahájil přerušené jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 27. 2. 2008. 

Konstatoval, že na dnešním jednání jsou přítomni všichni zúčastnění i z první části jednání 
zastupitelstva obce dne 27. 2. 2008. 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s průběhem jednání ve věci výstavby 
Obchodní a průmyslové zóny STARZONE Černá za Bory za uplynulých 48 hodin. 
Konstatoval, že byla provedena řada odborných konzultací včetně s právní zástupkyní obce 
Spojil. Bylo předloženo stanovisko vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubic ke 
způsobu naložení s podmínkami obce Spojil v rámci vodoprávního řízení této stavby.  

Vzhledem k těmto skutečnostem předložil starosta obce zastupitelstvu obce Spojil návrh 
na revokaci Usnesení zastupitelstva obce  č. V/2007/VI ze dne 16. 11. 2007 a Usnesení 
zastupitelstva obce č. VI/2007/I ze dne 19. 12. 2007. Zároveň starosta obce předložil 
zastupitelstvu obce návrh na nové usnesení ve znění:  

2.1 Zastupitelstvo obce Spojil nemá námitek ke stavbě „Obchodní a průmyslové 
zóny STARZONE  Černá za Bory“ a tímto stahuje odvolání podané v rámci územního 
řízení č.j. star/10/2008 ze dne  5.2.2008. 

2.2. Současně s tímto zastupitelstvo obce usnesením přijímá garance, které požaduje 
bezpodmínečně zapracovat v rámci vodoprávního řízení do výkonu rozhodnutí 
vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubic, které budou zařazeny jako 
neopomenutelné podmínky citovaného rozhodnutí. 

a) Společnost STARZONE a.s., obec Spojil a Zemědělská vodohospodářská správa 
uzavřou do doby vydání vodoprávního rozhodnutí dohodu, jejíž předmětem bude 
vytvoření podmínek pro účinnou a řádnou údržbu Spojilského odpadu v katastrálním 
území a obci Spojil 

b) Společnost STARZONE a.s., obec Spojil a Zemědělská vodohospodářská správa 
vypracuje do doby před nabytím právní moci vodoprávního rozhodnutí plán periodické 
údržby Spojilského odpadu. 

c)  Společnost STARZONE a.s. společně se Zemědělskou vodohospodářskou 
správou zajistí do doby kolaudace stavby obchodní a průmyslové zóny STARZONE 
Černá za Bory údržbu (vyčištění) Spojilského odpadu tak, aby jeho technický stav 
odpovídal parametrům a podmínkám, pro které byl vybudován.  

 Tyto garance v podobě usnesení zastupitelstva obce Spojil budou předloženy 
k zapracování vodoprávnímu úřadu  Magistrátu města Pardubic do vodoprávního rozhodnutí  
pro výše uvedenou stavbu jako neopomenutelná podmínka účastníka řízení. V případě, že tyto 
podmínky splněny nebudou, obec Spojil bude zcela oprávněná nesouhlasit s kolaudací stavby 
investora STARZONE.  

Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi. Do diskuze se přihlásil Ing. 
Fukátko s tím, že obec Spojil jakožto účastník řízení bude požadovat v rámci technického 
řešení vodohospodářských staveb stavby „Obchodní a průmyslová zóna Starzone Černá za 
Bory“ seznámení se s dalším průběhem technického řešení vodohospodářských staveb. Pan 
Rozsypal požádal zdůvodnit, proč v odst. a) projednávaného bodu se hovoří pouze o 
katastrálním území a obci Spojil. Odpovědí na tento dotaz bylo vysvětlení, že obec Spojil 
nemůže zasahovat do kompetencí sousedících katastrů samosprávných celků. Po ukončení 
diskuze dal starosta o předloženém usnesení hlasovat. 
       
       Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 



      
9)      Usnesení a závěr. 
         Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh na usnesení z dnešního jednání a dal o 
něm hlasovat.  
         Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
 
         Jednání skončilo v 19. 30 hodin  
 
 
 
 
       Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           
                                …………………………………. 
                          
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


