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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 

ze dne 28. června 2013 

pokračování jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 25.6.2013 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, , Ing. Boris Fukátko,  Ing. Jan Meloun,   Ing. Tomáš 
Kučera, MVDr. Svatopluk Rozsypal. 

Omluven: Libor Kment, Petr Kment, Ján Černák 

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Boris Fukátko 

Hosté :  Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Božena Melounová, Jan Volše,  Ing.Jaroslav 
Jandl, Miloš Záleský, Jan Adamec st.,  Jan Štěpánek, Eva Štěpánková, Karel Ševeček, Irena 
Ševečková, Petr Kremlička, Michaela Kremličková, Ing. Zdeněk Nedvěd, Jiří Šmok. 

Jednání zahájeno v 19.40 hod. 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Místostarostka obce zahájila pokračování jednání zastupitelstva obce v souladu s 
jednacím řádem. Dále konstatovala, že na jednání zastupitelstva obce je přítomno 6 jeho 
členů.  Konstatovala, že jednání zastupitelstva obce je usnášení se schopné. 
Dále předsedající předložila zastupitelstvu obce návrh na rozšíření programu jednání. Na 
základě vývoje situace od úterního zasedání vyvstala potřeba projednat na dnešním jednání 
některé další záležitosti. Z tohoto důvodu předložila předsedající návrh na rozšíření programu 
jednání o bod  „projednání pověření starosty obce Spojil jako určeného zastupitele ve 
věci pořizovatelských činností týkajících se vyhodnocení uplatňování územního plánu a činností 
souvisejících a uzavřením smlouvy pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu obce 
Spojil“. Tento bod bude zařazen jako druhý. Dále předložila návrh na zařazení „informace o 
zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje a o zprávě Kontrolního 
oddělení kanceláře ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje“. Tento bod bude zařazen 
jako čtvrtý. Jako pátý bod bude různé, šestý bod závěr. Následně předložila k projednání a 
schválení program jednání v upraveném znění.  

 
 
PROGRAM :  

1. Zahájení – místostarostka obce.  
2. Projednání pověření starosty obce Spojil jako určeného zastupitele ve 

věci pořizovatelských činností týkajících se vyhodnocení uplatňování územního plánu a 
činností souvisejících a uzavřením smlouvy pro zpracování zprávy o uplatňování 
územního plánu obce Spojil - předkladatelka místostarostka obce. 

3. Projednání a schválení nového nájemce provozní části nemovitosti sportovního 
areálu obce Spojil  – předkladatel starosta obce. 

4. Informace o zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje a o 
zprávě Kontrolního oddělení kanceláře ředitele Krajského úřadu Pardubického 
kraje - zpravodaj místostarostka obce.  

5. Různé. 
6. Závěr. 

 
 
Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 
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Vzhledem k nepřítomnosti ověřovatele zápisu pana Petra Kmenta, předsedající jako 
ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce Spojil, navrhuje místo pana Petra 
Kmenta pana Svatopluka Rozsypala. Následně dala místostarostka hlasovat o návrhu na 
ověřovatele zápisu. 
 
Hlasování:  všichni přítomní pro, ověřovatelé zápisu byli schváleni.   
 
 Předsedající dříve než přistoupila k druhému bodu programu, informovala členy 
zastupitelstva  a přítomnou veřejnost o tom, že na základě usnesení č. 4/2013/V a č. 
4/2013/VI z jednání zastupitelstva dne 25.6.2013 bylo starostou obce podáno dne 27.6.2013 
na Okresním státním zastupitelství v Pardubicích trestní oznámení  na neznámého pachatele 
pro úmyslné poškození solárního osvětlení na cestě směrem na Dubinu a dále bylo podáno 
trestní oznámení pro obecné ohrožení na neznámého pachatele z důvodu porušení drenážního 
systému v lokalitě ulice V Loukách směrem do ulice K Hájovně. 
 
2) Projednání pověření starosty obce Spojil uzavřením smlouvy pro zpracování zprávy o 
uplatňování územního plánu obce Spojil - předkladatelka Miluše Telecká. 
 
 
Místostarostka obce informovala členy zastupitelstva obce, že v souvislosti s projednávaným 
bodem č. 2 z jednání dne 25.6.2013 vyvstala povinnost pověřit starostu obce Spojil usnesením 
zastupitelstva obce k naplnění všech úkolů souvisejících se zajištěním vyhodnocení 
uplatňování územního plánu. V této souvislosti  předložila návrh na usnesení.  
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, schvaluje na veřejném zasedání dne 
28.6.2013 Jana Křivku, starostu obce Spojil jako určeného zastupitele ve 
věci pořizovatelských činností týkajících se vyhodnocení uplatňování územního plánu a 
činností souvisejících v přenesené působnosti, na základě § 6 odst.6 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, uzavření smlouvy s právnickou osobou REGIO, 
projektový ateliér s.r.o, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst.1 
stavebního zákona) – pro zajištění pořizovatelských činností týkajících se vyhodnocení 
uplatňování územního plánu dle § 55 stavebního zákona. 
  
 Hlasování:   všichni přítomní pro, návrh byl přijat.   
 
Usnesení č. 4/2013/VII: Zastupitelstvo obce Spojil, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, schvaluje na veřejném 
zasedání dne 28.6.2013 Jana Křivku, starostu obce Spojil jako určeného zastupitele ve 
věci pořizovatelských činností týkajících se vyhodnocení uplatňování územního plánu a 
činností souvisejících v přenesené působnosti, na základě § 6 odst.6 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, uzavření smlouvy s právnickou osobou REGIO, 
projektový ateliér s.r.o, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst.1 
stavebního zákona) – pro zajištění pořizovatelských činností týkajících se vyhodnocení 
uplatňování územního plánu dle § 55 stavebního zákona. 
  
 
Do diskuze se k obsahu materiálu nikdo nepřihlásil. 
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3) Projednání a schválení nového nájemce provozní části nemovitosti sportovního 
areálu obce Spojil  – předkladatel starosta obce. 

 
       Předsedající informovala členy zastupitelstva, že jsme obdrželi od obou zájemců písemné 
materiály, které obsahují jejich představy o provozování provozní části nemovitosti 
sportovního areálu. Konstatovala, že na základě dohody členů zastupitelstva z jednání dne 
25.6.2013, byly tyto materiály poskytnuty členům zastupitelstva předem.  Poté předala slovo 
předkladateli starostovi obce.  

Starosta obce za předložené nabídky panu Ševečkovi a panu Šmokovi poděkoval. Jedná se 
skutečně o nabídky, které jsou naplněny vážným projevem zájmu náš sportovní areál 
provozovat. Je v tuto chvíli pouze na zastupitelstvu obce Spojil, která z nabídek bude 
nabídkou vítěznou.  
     K předloženým nabídkám otevřela místostarostka obce diskuzi a rovněž požádala 
předkladatele nabídek, aby odpověděli na případné dotazy, které jim budou kladeny ze strany 
členů zastupitelstva obce Spojil.  
     Do diskuze se přihlásil z řad přihlížejících občanů ing. Zdeněk Nedvěd a požádal oba 
přítomné zájemce, zdali by přítomným občanům nepřiblížili své představy a plány 
s provozováním sportovního areálu. Postupně tak učinil nejprve pan Jiří Šmok a následně po 
něm pan Karel Ševeček. Dále se do diskuze již nikdo nepřihlásil. 
 Následně předala místostarostka obce slovo předkladateli starostovi obce, aby přednesl 
návrh na usnesení.  

Starosta konstatoval, že se velice pečlivě seznámil s oběma nabídkami a vnímal 
pozorně současnou diskuzi. Na základě toho předložil následující návrh na usnesení.  
 
Návrh na usnesení . 
Zastupitelstvo obce Spojil se usneslo, aby novým nájemcem a provozovatelem provozní 
části nemovitosti sportovního areálu obce Spojil, Okružní č.p. 200, byl od 1.10.2013 pan 
Karel Ševeček, bytem Spojil, Okružní 118, který splňuje veškeré předpoklady včetně 
odborné způsobilosti tento předmět nájmu provozovat.  

 
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat. 
 

Usnesení č.  4/2013/VIII. 
Zastupitelstvo obce Spojil se usneslo, aby novým nájemcem a provozovatelem provozní 
části nemovitosti sportovního areálu obce Spojil, Okružní č.p. 200, byl od 1.10.2013 pan 
Karel Ševeček, bytem Spojil, Okružní 118, který splňuje veškeré předpoklady včetně 
odborné způsobilosti tento předmět nájmu provozovat.  

 
4) Informace o zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje a o 

zprávě Kontrolního oddělení kanceláře ředitele Krajského úřadu Pardubického 
kraje - zpravodaj místostarostka obce.  

 
Místostarostka obce konstatovala, že tyto materiály obdrželi členové zastupitelstva 

obce Spojil dnes bezodkladně po jejich obdržení písemně předem. Dále informovala, že 
na základě této skutečnosti se oprávněně domnívá, že zprávu kontrolního výboru 
Zastupitelstva Pardubického kraje obdržel od tohoto orgánu i člen zastupitelstva pan Ján 
Černák, který se na jednání zastupitelstva dne 28.5.2013 zavázal, že po obdržení závěru 
nás bude bezodkladně informovat. Dosud tak neučinil. Dále seznámila přítomnou 
veřejnost se závěry obou zpráv.  

Obě zprávy se stanou nedílnou součástí zápisu.  
Následně otevřela diskuzi k předloženým informacím. Do diskuze se nikdo 

z přítomných zastupitelů nepřihlásil.  
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Poté předložila místostarostka obce návrh na usnesení: 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 

informaci o zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje a o 
zprávě Kontrolního oddělení kanceláře ředitele Krajského úřadu Pardubického 
kraje.  

 
Hlasování: všichni přítomní pro, zpráva byla přijata bez výhrad.  
 
Usnesení č. 4/2013/X:  
Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí informaci o zprávě 

Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje a o zprávě Kontrolního 
oddělení kanceláře ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje.  

 
 
 
Různé 

 
      Místostarostka obce zahájila bod různé, a vyzvala zastupitele, zdali má někdo jakýkoli 
příspěvek do tohoto bodu. 
      V souvislosti s tímto bodem jednání se do diskuze přihlásil starosta obce a informoval 
přítomné o občasníku Sdružení „Spojil sobě“, který se objevil ve schránkách našich občanů a  
ve kterém toto sdružení občanům poskytuje informace, které se týkají jak orientačního 
fotovoltaického osvětlení, tak i přijaté dotace na snížení energetické náročnosti na osvětlení 
v obci Spojil.  
      Domnívá se, že by v této věci mělo zastupitelstvo přijmout určitý názor a případně 
v podobě usnesení vyzvat sdružení „Spojil sobě“, aby ve šlépějích myšlenky „chceme, aby 
občanům byly dostupné veškeré informace o fungování obce“, tak aby uvedli i toto na míru, 
která odpovídá realitě. 
      Jan Meloun se dotázal, zdali chápe správně, aby zastupitelé tímto usnesením požádali 
sdružení SOS, aby tyto materiály případně zveřejnili a k této věci zaujali nějaké stanovisko.   
Starosta odpověděl, že by tam být měly, že by se tyto materiály měly stát nedílnou součástí 
zápisu a měly by být zveřejněny tak, jak je v místě obvyklé a aby se pro jednou za touto 
záležitostí udělal černý puntík.  
 
      Dále se do diskuze přihlásil ing. Boris Fukátko s tím, že by navrhoval tyto materiály 
zveřejnit na obecních stránkách jak je v místě zvykem, dále sdělil, že toto sdružení pro něj 
není reprezentativní, jakákoli veřejná diskuze se mu zdá s nimi zbytečná, sdružení není nikde 
evidováno, neví, koho zastupují, není pro něj není žádný partner, a proto  nevidí důvod je 
k čemukoliv vyzývat.  
 
      Dále se do diskuze přihlásil MVDr. Svatopluk Rozsypal, který sdělil, že se domnívá, že 
pokud ti pánové jsou tak slušní, jak se prezentují na svých stránkách, tak určitě k tomuto 
stanovisko zaujmou bez výzvy a uvedou věc na správnou míru sami a dobrovolně a myslí si, 
že by nebylo od věci, kdyby se omluvili. Také sdělil, že podporuje návrh Ing. Fukátka, že není 
třeba zaujímat žádné oficielní stanovisko, toto sdružení není pro nás partner pro diskuzi. 
 
      Předkladatel tohoto bodu jednání sdělil, že návrh stahuje s tím, že tyto materiály se stanou 
nedílnou součástí zápisu a budou zveřejněny jak, je v místě obvyklé. Bere zpět návrh na 
usnesení.   
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5) Závěr. 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20.18  hodin.  
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 


