
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 8. září 2011 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Libor Kment, Ing. Boris Fukátko,  

 Ing. Jan Meloun, Petr Kment, Ján Černák, Ing. Tomáš Kučera. 

Neomluven:  

Omluven : MVDr Svatopluk Rozsypal na dobu nezbytně nutnou. 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Tomáš Kučera, Ján Černák  

Hosté :  Vladimír Kostelecký, Miloš Kostelecký, Zdeněk Nedvěd, Ilona Křivková, Aneta 
Křivková, Jan Volše, Jan Adamec, Ladislav Ministr, Radka Ministrová, Miloš Záleský, Luboš 
Přibyl, Jiří Budínský. 

Jednání zahájeno v 18.45. 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

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

Poté předal slovo místostarostce obce, která požádala všechny přítomné, aby společně uctili 
památku tragicky zesnulých hokejistů hokejového klubu Jaroslavle a našich hokejových 
reprezentantů Jana Marka, Josefa Vašíčka a Karla Rachůnka.  

       Po minutě ticha starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl 
zveřejněn na pozvánce v úřední desce Obecního úřadu ve Spojile. Dále požádal o  případné 
doplnění programu jednání ze strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo 
z přítomných program jednání již nedoplnil, předložil jej ke schválení . 
 PROGRAM :  

1. Zahájení – starosta obce.  
      2.  Aktualizace Programu obnovy venkova – předkladatel starosta obce. 
      3.  Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce –      
           předkladatel místostarostka obce a předseda finančního výboru.    
      4.  Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka obce.  
      5.  Různé. 
      6.  Schválení usnesení a závěr. 
Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 

Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a 
nebyla proti němu vznesena žádná připomínka.   

       Dále předsedající konstatoval, že se do diskuze v souladu s jednacím řádem nikdo 
z přítomných hostů nepřihlásil. 

       Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje 
Ing.Tomáše Kučeru a Jána Černáka. Následně dal starosta hlasovat o návrhu na ověřovatele 
zápisu. 
Hlasování:  pro 7, zdržel se 1 – Ing. Kučera,  ověřovatelé zápisu byli schváleni   
 
V 19.00 se dostavil MVDr. Rozsypal. 
 
 
 



Starosta obce před dalším bodem jednání vystoupil s organizačními náležitostmi týkající se 
pořizování zápisu z jednání:  
„Vážení členové zastupitelstva obce Spojil, Vážení přítomní hosté, dříve než přistoupíme 
k druhému bodu jednání, aby nedocházelo k nějakým pochybnostem a nejasnostem o 
obsahu zápisu z jednání Zastupitelstva obce Spojil, dovoluji opětovně upozornit, že 
správnost zápisu a tím průběhu jednání je stvrzována podpisy ověřovatelů. Dále každý 
z členů zastupitelstva obce, ale i veřejnosti má možnost vznést připomínku k zápisu 
nejpozději před zahájením následujícího jednání zastupitelstva obce. V této souvislosti 
žádám všechny, kteří budou vystupovat v rámci diskuze, aby v úvodu svého vystoupení 
nahlas sdělili, zda požadují, aby jejich vystoupení bylo v zápise zaznamenáno doslovně. 
V takovém případě pomalu nadiktují zapisovatelce přesnou formulaci svého vystoupení, 
kterou chtějí do zápisu uvést. Pokud tak neučiní, v zápise bude uveden podstatný výtah 
jednotlivých vystoupení“. 
     Poté starosta obce přešel k druhému bodu programu. 
 
2)    Aktualizace Programu obnovy venkova – předkladatel starosta obce. 
       V úvodu svého vystoupení starosta obce konstatoval, že původní Program obnovy 
venkova obce Spojil byl schválen v roce 1998 jako ucelený, koncepční materiál, který 
vycházel z historických hodnot obce a řešil její soudobé potřeby. Dílčím způsobem byl 
doplněn v roce 2009. Během uplynulých let se podařilo většinu akcí, které v něm byly 
zařazeny zrealizovat. Masivní rozvoj obce zejména v posledních sedmi letech sebou přináší 
nové potřeby a požadavky na zkvalitnění života jejích občanů a uspokojení jejich 
oprávněných potřeb a zájmů. Z těchto důvodů je nutné aktualizovat „PROGRAM OBNOVY 
VENKOVA OBCE SPOJIL“. V neposlední řadě je existence tohoto dokumentu základním 
předpokladem pro podání žádostí o dotace nejen z Programu obnovy venkova a reálné 
možnosti jejich získání. 
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce následující návrh dokumentu „AKTUALIZACE 
PROGRAMU OBNOVY VENKOVA OBCE SPOJIL I/2011“. Tento materiál tvoří 
nedílnou součást zápisu z dnešního jednání. 
 
Návrh řešení: 

A) OBECNÍ DŮM– dispozice pro zázemí obecního úřadu, Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce Spojil a zázemí pro  sociální, kulturní, společenské, 
vzdělávací a komerční aktivity. 

B) REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ  -  zajistit odpovídající kvalitu 
místních komunikací v celé obci.  

C) KABELIZACE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ –  usilovat o odstranění vrchního 
vedení elektrických rozvodů s cílem zvýšit estetický vzhled v obci.  

D) STŘEDNĚ TECHNICKÁ REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A 
SNÍŽENÍ JEHO ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. – provedení nových nátěrů 
stožárů veřejného osvětlení, případná rekonstrukce kabelového vedení, výměna 
stávající technologie osvětlovacích prvků za úspornější.  

E) ZÁZEMÍ PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – vybudovat odpovídající zázemí 
pro odpadové hospodářství.   

F) PROTIPOVODŃOVÁ OCHRANA OBCE  - vybudovat protipovodňovou ochranu 
obce Spojil s cílem ochránit zdraví, životy a majetek občanů a  hodnoty, které zde 
byly vybudovány. 

G) REVITALIZACE MÍSTNÍHO RYBNÍKA – zajistit vyčištění místního rybníka – 
nebesáku s cílem  zkvalitnění podmínek pro život fauny v daném místě a vytvořit 
podmínky pro přechod tohoto rybníka na užitkový, včetně vybudování zázemí pro 
oddech a odpočinek. 

 



Poté otevřel k projednávanému bodu diskuzi.  
 
     Do diskuze se přihlásil pan Ján Černák s návrhem na usnesení: doporučuje místo výstavby 
obecního domu provést přístavbu v místech sportovního areálu, která by plnila dispozice pro 
obecní úřad. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovat. 
 
Hlasování: pro 2- Libor Kment, Petr Kment, proti 5- MVDr. Svatopluk Rozsypal, 
Miluše Telecká, Jan Křivka, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, zdrželi se 2 – Ing. 
Tomáš Kučera, Ján Černák – návrh nebyl přijat. 
 
Protože se do diskuze nikdo další nepřihlásil, předložil starosta obce návrh na usnesení a 
sledně dal o něm hlasovat.  
 
Návrh na usnesení č.6/I/2011: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje dokument:  
„AKTUALIZACE PROGRAMU OBNOVY VENKOVA OBCE SPOJIL I/2011“.  
 
Hlasování:   pro 7,   proti 1- Ján Černák,  zdržel se 1 – Libor Kment, předložený 
dokument byl schválen. 
  
 
3)Informace o přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce–              
    zpravodaj místostarostka obce, předseda finančního výboru 
Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce informaci o přijatých rozpočtových číslo 5 
a 6 v kompetenci starosty obce. Rozpočtové opatření číslo 5 bylo ve výši – 32.160,- Kč na 
straně příjmů, tak na straně výdajů. Příjmy byly sníženy o částku 32.160,- Kč, jednalo se o 
vratku dotace úřadu práce. Položka výdajů byla  zvýšena o částku 7.063,- Kč – příspěvek na 
žáka v ZŠ Rokytno a o částku 15.000,- Kč na právní služby. Dorovnání rozpočtu ve výši 
54.223,- Kč bylo provedeno z položky nespecifikované rezervy. Rozpočtové opatření číslo 6 
bylo ve výši 76.500,- Kč na straně příjmů, tak na straně výdajů. Příjmy byly zvýšeny o částku 
10.000,-Kč – dotace na nákup kalového čerpadla pro JSDH a o částku 66.500,- Kč – dotace 
od úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Tyto neplánované příjmy byly promítnuty ve 
výdajích a dorovnány přesunem finančních prostředků mezi rozpočtovanými položkami 
v rámci příslušných paragrafů. Mimo rozpočet byly výdaje zvýšeny o částku 6.000,- Kč za 
opravu čerpací stanice na sportovním areálu. Předseda finančního výboru doplnil předloženou 
informaci s tím, že Finanční výbor obce Spojil na svém jednání dne 22. července 2011 
v souvislosti s projednáváním plnění rozpočtu obce Spojil za I. pololetí 2011 doporučil 
starostovi obce přijmout rozpočtové opatření č.6, o němž dnes byla předložena informace 
místostarostkou obce. Po té starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi. Do diskuze 
se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. Starosta obce následně předložil návrh na usnesení, o 
němž dal hlasovat.  
Návrh na usnesení č.6/II/2011: Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí informaci o 
přijatých rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty obce Spojil č.5 ve výši 32.160,- 
Kč na straně příjmů i na straně výdajů a č.6 ve výši 76.500,- Kč na straně příjmů i na 
straně výdajů. 
  
Hlasování:  všichni pro -  Zastupitelstvo obce Spojil vzalo předloženou informaci na 
vědomí. 
  
4) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka  
     obce    

Místostarostka obce předložila členům zastupitelstva obce Zprávu o činnosti obecního 
úřadu za uplynulé období. Předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce písemně 



předem. Tento materiál tvoří nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Starosta 
obce následně otevřel k předložené informaci diskuzi.  

 
Do diskuze se přihlásil Petr Kment, jako předseda výboru pro bezpečnost, pořádek a 

životní prostředí:“Zmínku o nečinnosti výboru vnímám jako podpásový úder. V červencovém 
vydání Drbny na poslední stránce byl uveden článek pod názvem „Zdvižený prst obecního 
úřadu“, kde obecní úřad vyzývá občany, aby dodržovali zásady ukládání odpadu a tudíž 
předpokládal, že s řešením bude nějaký čas posečkáno v naději, že dojde ze strany občanů 
k nápravě. Případně mě mohl obední úřad informovat, že již nazrál čas uvedenou situaci 
řešit.“  

 
Jako další se do diskuze přihlásil Libor Kment s dotazem k pasáži předložené informace 

o poptávkovém řízení na dodavatele „Orientačního veřejného osvětlení stezky na Dubinu.“ 
„Má firma s kterou byla podepsána smlouva o dílo  s tímto typem instalace zkušenosti, jelikož 
dle informací od pana starosty nám bylo sděleno, že firma se zabývá rádiovým systémem, 
vysílačkami a … prosím o doplnění“. 

 
Dále se do diskuze přihlásila paní místostarostka. „Prosím předsedu výboru pro 

bezpečnost, pořádek a životní prostředí, zda zná, jaké jsou pravomoci a úkoly jeho jako člena 
zastupitelstva obce, předsedy výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí a celého 
tohoto výboru, jemuž předsedá“. 

 
Na dotaz pana Libora Kmenta bylo odpovězeno starostou obce, že zkušenosti tato firma 

se solárním systémem má. Odpověď pana starosty ještě  doplnila místostarostka obce.  
 
Na dotaz místostarostky obce předseda výboru pro bezpečnost, pořádek a životní 

prostředí konstatoval:“Nechávám to bez komentáře, můžete si to přečíst v tom ….“ 
Místostarostka obce se omluvila, že špatně formulovala svůj dotaz vůči předsedovi 

výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí:  „Zajímalo mne, zdali on osobně ví, jaké 
jsou jeho úkoly a kompetence člena zastupitelstva obce, předsedy výboru pro bezpečnost, 
pořádek a životní prostředí a výboru, kterému předsedá.. Prosím a trvám na odpovědi“. 

 Petr Kment reagoval následovně: „Nemám, co bych k tomu dodal“ 
 
Po ukončení diskuze předložil návrh na usnesení o němž dal hlasovat.  

Návrh na usnesení č.6/III/2011: Zastupitelstvo obce Spojil bere na vědomí Zprávu o 
činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 
 
Hlasování:  pro 8,  proti 1 – Petr Kment, zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad.  
 
 
5) Různé 
Do bodu různé se přihlásil starosta obce. Konstatoval, že v den jednání zastupitelstva byl 
doručen do poštovních schránek v obci Spojil dopis pana Petra Kmenta, člena Zastupitelstva 
Obce Spojil. V návaznosti na obsah tohoto dopisu starosta obce předkládá následující návrh 
na usnesení  Zastupitelstva Obce Spojil.  
 
Návrh na usnesení č.6/IV/2011: 
Zastupitelstvo Obce Spojil svým usnesením ukládá Kontrolnímu výboru Obce Spojil prověřit 
pravdivost a objektivitu tohoto dopisu. Závěr bude v podobě usnesení kontrolního výboru 
předložen včetně návrhů na opatření Zastupitelstvu Obce Spojil. 

Z: předseda kontrolního výboru 
                                                                       T: 30.9. 2011 



 
 Předmětné usnesení Kontrolního výboru obce Spojil bude zastupitelstvu obce Spojil 
doručeno prostřednictvím obecního úřadu do výše uvedeného termínu. 
 
Hlasování: pro 6, proti 2 – Petr Kment, Libor Kment, zdržel se 1 – Jan Černák, usnesení 
bylo přijato. 
 
     Dále se do bodu různé přihlásila místostarostka obce s informací o konání akce: Hravé 
odpoledne, kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka společně s občanským sdružením 
Apolenka a dalšími partnery, které se bude konat v úterý 13. září 2011 od 15.00 hod v areálu 
hiporehabilitace a jízdárny Apolenka ve Spojile. Na programu jsou soutěže, zábavné hry, 
křest letošních mláďat, ukázka parkurového skákání, ukázka výcviku psů, divadlo Tří – 
Bombardéři. Během celého odpoledne budou tvořivé dílničky pro děti, projížďky na koních, 
soutěže a úkoly pro děti a dospělé na naučné stezce a řada jiných aktivit. 
     Dále místostarostka obce pozvala všechny přítomné na posvícenskou zábavu, která se bude 
konat v pátek 23.září 2011 od 20.00 hod. v prostorách sportovního areálu. O zábavu se 
postará profesionální hudební duo Kapka. 
 
     Starosta obce informoval o své účasti na Valné hromadě Svazku obcí Loučná. V této 
souvislosti informoval přítomné, že ples Svazku obcí Loučná se bude konat 23.3.2012 ve 
společenském a kulturním zařízení ve Slepoticích. 
 
      Dále starosta obce informoval, že vzhledem k tomu, že Svazek obcí Loučná je patronem 
Dětského centra Veská, pověřila valná hromada tohoto svazku svého předsedu pana Staňka a 
starostu obce Spojil vstoupit v jednání s tímto Dětským centrem za účelem projednat 
konkrétní kroky masivní podpory, aby nebyly kojenecké ústavy a dětská centra rušeny 
nekoncepčně.   
 
 
 
6) Schválení usnesení a závěr   
 
Jednání bylo ukončeno ve 19.37    hodin.  
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
                    
                    ……………………………………………  
 


