
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce  Spojil  

ze dne  16. května 2008 

 

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

                   Fukátko 

Neomluven:  Hladík 

Omluven:  p. Kment na dobu nezbytně nutnou 

Ověřovatelé zápisu:   Melounová, Čápová 

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 obce 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.   

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)    Projednání a schválení II. změn rozpočtu obce Spojil na rok 2008 – předkladatel 

starosta obce a předsedkyně finančního výboru.  
             Starosta obce  konstatoval, že návrh II. změn rozpočtu obce Spojil na rok 2008 byl 

projednán ve finančním výboru dne 30. 4. 2008 a následně řádně zveřejněn na úřední desce, a 

to v termínu 30. 4. 2008 až do dnešního dne, čímž byla dodržena zákonem stanovená lhůta. 

Následně předal slovo předsedkyni finančního výboru, která předložila zastupitelstvu obce 

Spojil „Usnesení z jednání finančního výboru“ a „Návrh II. změn rozpočtu obce Spojil na rok 

2008“ k projednání. Na základě usnesení finančního výboru bylo doporučeno zastupitelstvu 

obce  provést následující změny v rozpočtu obce Spojil na rok 2008: 

             

         Do příjmů zařadit paragraf 0000 položku 8113 příjem finančních prostředků 

z překlenovacího úvěru ČS na investiční akce ve výši 4 000 000,- Kč  na rekonstrukci 

kapličky  na výstavbu centra obce. Dále zařadit paragraf 3635 položka 4116 - grant na 

vypracování územního plánu obce Spojil od Pardubického kraje ve výši 150 000,- Kč. 

V paragrafu 3639 položka 3112 snížit příjem od firmy PKF o 400 000,- Kč, neboť  PKF  

uhradila částku 400 000,- Kč již v prosinci 2007. Dále bylo doporučeno zařadit do příjmů 

paragraf 6310 položka 2141 příjem z úroků ve výši 12 000,- Kč.  

          Na základě těchto změn se příjmy rozpočtu zvyšují  na 10 408 400,- Kč   

           



          Ve výdajích obce je doporučeno doplnit par. 2221 Doprava a silnice o položku  6121 -  

projektová dokumentace pro rekonstrukci komunikace v ulicích  K Hájovně,  V Loukách a 

Pod Habřím ve výši 90 000,- Kč, čímž se celkové výdaje  paragrafu 2221 zvýší na 190 000,- 

Kč. Dále bylo doporučeno doplnit paragraf 3412 - sportovní zařízení v majetku obce  o 

položku 5139 – nákup materiálu ve výši 40 000,- Kč, neboť obec již vynaložila na nákup 

materiálu více než 18 000,- Kč (součástka do projekce, satelit) a v plánu je další nákup ve výši  

20 000,- Kč. Zvýšit položku 6121 – budovy, stavby o 350 000,- Kč na vybudování dětského 

hřiště, celkem na 550 000,- Kč, čímž se paragraf 3412 – sportovní zařízení v majetku obce 

zvýší na 790 000,-Kč. V paragrafu 3639 – komunál. služby a rozvoj obce je doporučeno 

zvýšit uvedenou částku na 6 816 400,-Kč, neboť se do tohoto paragrafu. doplňuje položka 

5909 – ostatní neinvestiční výdaje ve výši 321 030,-Kč (návratka za pozemek u byt.jednotky 

B1). Dále se zvyšuje částka v položce 6121 – výstavba veřejného prostranství v centru obce 

na 3 650 000,- Kč. Zvyšuje se částka v položce 6121 – oprava kapličky na 1 445 240,-  Kč. 

Tento paragraf se doplňuje  o  položku 5169 - výdaje za služby firmy RAVEN ve výši 

220 000,- Kč. V důsledku výše uvedených změn se upravuje položka 6901 – rezerva 

kapitálových výdajů na částku 1 176 130,- Kč. V paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí se 

zvyšuje výdaj na částku na částku  350 000,- Kč,  neboť se tento par. doplňuje o položku 5032 

– zdrav. pojištění  zastupitelů obce ve výši  20 000,- Kč. V paragrafu 6171 - činnost místní 

správy se zvyšuje  částka 1 004 000,- Kč, neboť se zvyšuje položka 5151 – vodné a stočné na 

částku 6000,- Kč. Oproti tomu se snižuje  položka 5136 – tiskoviny, Drbna na částku 15 000,- 

Kč. Doplňuje se položka 5168 – služby zpracování dat  ve výši 8 000,- (obec.stránky, PC).       

Zvyšuje se položka 5169 – nákup služeb na částku 340 000,- Kč (náklady na správce obec.          

majetku a další). Snižuje se  položka 5901 – nespecifikovaná  rezerva na částku 8 000,- Kč. 

            Na základě těchto změn se výdaje rozpočtu zvyšují na  10 408 400,- Kč  

 

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat  

V 18. 30 se dostavil p. Kment    

 

3)      Projednání a schválení žádosti o poskytnutí překlenovacího úvěru od České 

spořitelny pro realizaci projektů obce, financovaných z evropských fondů – 

předkladatel starosta obce.  
         Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil návrh na podání žádosti o poskytnutí 

překlenovacího úvěru od České spořitelny a.s. Chrudim na realizaci projektů obce Spojil 

financovaných  z evropských fondů a to na dobu nezbytně nutnou ve výši maximálně  

4 000 000,- Kč. Vlastní úvěrová smlouva bude předložena k projednání a schválení na 

příštím řádném jednání zastupitelstva obce Spojil.  Starosta otevřel k předloženému návrhu 

diskusi a následně dal hlasovat. 

  Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat    

 

4) Schválení osoby odborně způsobilé pro vypsání výběrového řízení na realizaci 

projektů financovaných z evropských fondů – předkladatel starosta obce  
    Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil návrh, aby jako osoba odborně 

způsobilá pro vypsání výběrového řízení na realizaci  projektů obce Spojil  financovaných 

z evropských fondů , byla schválena firma Ekochem 94 s.r.o., Na Morčáku 132. Spojil.  

    Starosta obce otevřel k předloženému návrhu diskusi a následně dal o něm hlasovat. 

    Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat    

 

 



5) Informace o uzavření mandátních smluv  a smlouvy nájemní – zpravodaj 

starosta obce  
     Starosta obce  informoval  zastupitelstvo obce Spojil o uzavření mandátní smlouvy na 

funkci správce obecního majetku , o uzavření mandátní smlouvy na funkci správce 

sportovního areálu Spojil a o uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektů určených 

k pronájmu v nemovitosti ulice Okružní 200, sportovního areálu obce Spojil s panem 

Milošem Záleským, V Loukách 81, Spojil. Starosta obce otevřel k předložené informaci 

diskusi  a doporučil, aby byla vzata na vědomí. 

    Hlasování: všichni přítomní pro, informace byla přijata 

 

6) Informace o uzavřených smlouvách se SZIF Hradec králové a firmou Raven EU 

a.s. – zpravodaj starosta obce  
          Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o uzavření smluv se SZIF Hradec Králové 

a firmou Raven EU a.s. se SZIF  Hradec Králové byly uzavřeny smlouvy na finanční krytí 

z evropských fondů na realizaci projektů obce Spojil – Obnova veřejného prostranství – 

centrum  obce v celkové výši 3 250 700,-Kč, z toho podíl obce činí 325 070,-Kč a  

Rekonstrukce kapličky Nanebevzetí Panny Marie v celkové výši 1 383 600,.Kč, z toho podíl 

obce činí  138 360,-Kč. Dále starosta obce informoval o uzavření smluv  s firmou Raven EU 

a.s. Brno na dotační management pro realizaci výše uvedených projektů. Starosta obce 

informoval o realizaci nákupu zahradní techniky z dotačních titulů evropských fondů 

prostřednictvím firmy Zahradní a komunální technika Vladimír Kostelecký, K Hájovně  65, 

Spojil.  

      Starosta obce otevřel k předloženým informacím  diskusi a  navrhl je vzít na vědomí. 

Hlasování: všichni přítomní pro, informace byla přijata 

 

7)   Informace o činnosti obecního úřadu  za uplynulé období – zpravodaj místostarostka 

obce  
      Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo obce Spojil se zprávou o činnosti obecního 

úřadu za uplynulé období. Tato zpráva bude tvořit nedílnou součást zápisu. 

     Starosta obce předložil návrh, aby tato informace byla vzata na vědomí.   

      Hlasování: všichni přítomní pro, informace byla přijata  

 

8)   Různé 

    

9)Schválení usnesení 

 

       Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 

                           

                                

                                   …………………………………. 

                          

                   


