
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 13. prosince 2009 

Přítomni:  Křivka, Telecká, Melounová, Kment, Čápová. 

Neomluven:  

Omluven:  Hladík, Rozsypal, Fukátko 

Ověřovatelé zápisu: Čápová, Kment,  

Hosté :  Vlasta Kmentová, Jan Meloun ml., pan Stradiot 

Jednání zahájeno ve 14.00  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 a požádal o jeho případné 

doplnění ze strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných 

program jednání nedoplnil, předložil jej v původním znění ke schválení. 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 diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

       Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 

       Hlasování:  Všichni  přítomní pro,  program byl přijat. 

2. Schválení rozpočtu obce Spojil na rok 2010 – předkladatel starosta obce,  

předsedkyně finančního výboru.   
     Starosta obce konstatoval, že předložený návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2010 byl 

projednán ve finančním výboru dne 20. listopadu 2009 a následně byl zveřejněn na úřední 

desce obecního úřadu od 20.11. 2009  do dnešního dne, tedy po dobu stanovenou zákonem a 

tudíž zastupitelstvo obce může přistoupit k jeho projednání. Návrh rozpočtu obce Spojil na 

rok 2010 dostali členové zastupitelstva obce předem k prostudování. Po té předal slovo 

předsedkyni finančního výboru. Příjmy i výdaje rozpočtu obce Spojil na rok 2010 jsou 

rozpočtovány ve výši 3.671.300,- Kč a rozpočet je vyrovnaný. Finanční výbor se usnesl, že 

příjmy rozpočtu na rok 2010 budou upraveny dle skutečného zůstatku k 31.12.2009 a tento 

rozdíl bude zohledněn ve výdajích v § 3639 položka 6901 – nespecifikovaná rezerva. 

Stejným způsobem bude upravena i položka 4112 – neinvestiční dotace pro výkon státní 

správy a to v příjmech i výdajích.  Předložený materiál tvoří nedílnou součást zápisu 

z jednání zastupitelstva obce Spojil. Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a 

následně dal o předloženém návrhu hlasovat. 

      Hlasování: Všichni přítomní pro, rozpočet byl přijat. 
. 

3. Schválení OZV č. 1/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  -

předkladatelka místostarostka obce. 
     Místotarostka obce konstatovala, že zastupitelstvo obce bylo předem seznámeno  s úplným 

zněním vyhlášky, a proto starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně dal 

o jejím přijetí hlasovat. 

               Hlasování: Všichni přítomní pro, vyhláška byla přijata. 



 

3.      Zpráva o závěru obce Spojil k „Petici proti výstavbě poldru na území obce Spojil“.      
         Starosta obce konstatoval, že všichni členové zastupitelstva obdrželi stanovisko obce Spojil 

k výše citované petici, se kterým se prokazatelně seznámili. S úplným zněním tohoto stanoviska 

souhlasilo 7 členů zastupitelstva, 1 byl proti a 1 se nevyjádřil. Toto stanovisko bylo v řádném 

termínu v zákonné lhůtě odesláno na adresu členů petičního výboru. Starosta následně 

k předloženému bodu otevřel diskuzi a dal hlasovat o předložené zprávě. 

          Hlasování: Všichni přítomní pro, zpráva byla přijata. 

4.       Projednání návrhu stanoviska obce Spojil k dalším rozvojovým aktivitám v k.ú. 

Staročernsko, Černá za Bory - předkladatel starosta obce. 
          Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil návrh týkající se dalších rozvojových 

aktivit v k.ú. Staročernsko, Černá za Bory, které je přímo dotčeno povodím Spojilského odpadu. 

Starosta doporučuje, aby zastupitelstvo obce přijalo následující stanovisko, které bude zasláno 

příslušnému odboru Magistrátu města Pardubic.  

 
           Zastupitelstvo obce Spojil se usneslo vydat své závazné stanovisko, a to ke všem stavebním 

aktivitám v katastrálním území Staročernsko, Černá za Bory. 
          Obec Spojil zásadně nesouhlasí, aby na  katastrálním území Staročernsko, 

Černá za Bory  probíhaly  jakékoli stavební a rozvojové činnosti do doby vyřešení 

protipovodňové ochrany v této oblasti, která je přímo dotčena povodím 

Spojilského odpadu. 
         Současně tímto obec Spojil žádá, aby bylo toto stanovisko respektováno ve všech stupních 

jednání týkajících se opatření obecné povahy Územního plánu města Pardubic, a to včetně jeho 
změn a doplňků.  Toto stanovisko v podobě usnesení zastupitelstva obce Spojil má významnou 
oporu, a to v „Opatření obecné povahy – Územní plán obce Spojil“, který byl vydán dne 
1.11.2009 s účinností od 23.11.2009. V jeho textové části – odůvodnění čl 3.3.  se přímo hovoří o 
existujícím riziku zvýšeného odtoku dešťových vod, a to právě z výše citovaného území.  

           

           Starosta k předloženému  návrhu stanoviska obce Spojil otevřel diskuzi a následně dal 

hlasovat o jeho přijetí. 

           Hlasování: Všichni přítomní pro, návrh stanoviska byl přijat. 

 

6)     Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkladatelka místostarostka obce. 
         Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo obce s úplným zněním zprávy o činnosti 

obecního úřadu. Zpráva bude tvořit nedílnou součást zápisu.  Následně dal starosta obce hlasovat 

o přijetí zprávy. 

         Hlasování: Všichni přítomní pro, zpráva byla přijata. 

 

7)     Různé.  
        K bodu různé se nikdo nepřihlásil. 

 

8)     Schválení usnesení a závěr. 

        Hlasování: Všichni přítomní pro, usnesení bylo schváleno. 
         

Jednání bylo ukončeno ve 14.55 hod.  

 

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

 

                           

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


