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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.5 /2013 

ze dne 25. září 2013 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Ing. Jan Meloun, Petr Kment,  MVDr. Svatopluk 
Rozsypal,  Libor Kment, Ján Černák, Ing. Boris Fukátko 

Omluven: Ing. Tomáš Kučera 

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: MvDr. Svatopluk Rozsypal, Libor Kment 

Hosté : Ing. arch. Jana Šejvlová – Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové, Radka 
Ministrová, Ladislav Ministr, Božena Melounová,  Vlasta Kmentová, Bohuslav Kment st., Jan 
Volše,  Ing.Jaroslav Jandl, Jan Matěj, Luděk Čermák, Miloš Záleský, Petr Kremlička, Jan 
Adamec st., Jan Adamec ml., Daniel Vondra, Diana Houdová, Jan Štěpánek, Eva Štěpánková, 
Jana Kušičková, Alena Kušičková, Petra Kosinová, Lukáš Kosina, Karel Chvála, Helena 
Chválová, Tereza Kroidlová. 

Jednání zahájeno v 18.34 hodin 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 
Konstatoval, že jednání zastupitelstva obce je usnášení se schopné. Poté předal řízení jednání 
zastupitelstva obce místostarostce obce paní Telecké. 

Místostarostka obce předložila zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na 
pozvánce a úřední desce Obecního úřadu ve Spojilu. Dále požádala o případné doplnění 
programu jednání ze strany členů zastupitelstva obce. Místostarostka obce předložila  
program ke schválení. 

 
PROGRAM :  

1. Zahájení – starosta obce.  
2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Spojil za období 2009 – 2013 – předkladatel 

starosta obce, Ing. Šejvlová Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové 
3. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV pro rok 2013 – 

předkladatel starosta obce 
4. Projednání a schválení Žádosti o poskytnutí dotace z POV pro rok 2014 – 

předkladatel starosta obce 
5. Projednání a schválení RO č.6 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel místostarostka obce 
6. Zpráva o činnosti výborů obce Spojil za uplynulé období – předkladatelé předsedové 

výborů 
7. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o právu stavby č.IV–12–2011892VB/1 – předkladatel 
místostarostka obce 

8. Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka 
obce 

9. Různé. 
10. Závěr. 

 
Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 
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  Místostarostka obce konstatovala, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl 
řádně zveřejněn a nebyla proti němu vznesena žádná námitka. 

   Místostarostka obce konstatovala, že z přítomných hostů se do diskuze nikdo nepřihlásil. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje 
MVDr. Svatopluka Rozsypala a Libora Kmenta. Následně dala místostarostka hlasovat o 
návrhu na ověřovatele zápisu. 
 
Hlasování:   7 pro, 1 se zdržel – L.Kment,  ověřovatelé zápisu byli schváleni.   
 
 
2) Zpráva o uplatňování Územního plánu Spojil za období 2009 – 2013 – předkladatel 
starosta obce, Ing.arch. Šejvlová Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové 
 

          Místostarostka obce konstatovala, že členové zastupitelstva obce Spojil obdrželi 
projednávaný materiál písemně předem. Předkládaná zpráva byla zpracována na základě 
usnesení Zastupitelstva obce Spojil č.4/2013/I ze dne 25.6.2013 a skládá se ze dvou 
dokumentů. Jedním z nich je Zpráva o uplatňování ÚP Spojil za období 2009 – 2013 včetně 
pokynů pro zpracování Změny ÚP Spojil. Druhou část předkládané zprávy tvoří Vyhodnocení 
po projednání zprávy o uplatňování ÚP Spojil- vyhodnocení stanovisek a připomínek. Návrh 
zprávy byl jednotlivě zaslán příslušným dotčeným orgánům, sousedním obcím (město 
Pardubice) a Krajskému úřadu Pardubického kraje. K veřejnému nahlédnutí byl vystaven na 
Obecním úřadě a na internetové adrese obce Spojil od 26.7.2013 do 24.8.2013. Do 15 dnů ode 
dne doručení veřejné vyhlášky, tedy do 24. 8. 2013, mohl každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky.  Do 30 dnů od obdržení Zprávy mohly dotčené orgány a krajský úřad 
jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky. V téže 
lhůtě měl uplatnit krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce 
mohly uplatnit podněty. 

Následně řídící předala slovo předkladatelům zprávy. Starosta obce ve svém 
vystoupení konstatoval, že projednání Zprávy o uplatňování ÚP Spojil v zastupitelstvu obce je 
povinností, která vyplývá z novelizace zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dále uvedl, 
že smyslem projednání této zprávy je, aby byl Územní plán obce Spojil dán do souladu se 
současně platnou legislativou. Po té se ujala slova ing. arch. Šejvlová, která ve svém 
vystoupení shrnula odborné aspekty projednávaných materiálů a jejich závěrů. 
            Po vystoupení obou předkladatelů otevřela předsedající k tomuto bodu diskuzi a 
následně předložila návrh na usnesení. 
               Do diskuze se přihlásil pan Ján Černák s dotazem, jak byla řešena připomínka rodiny 
Štěpánkových. Bylo mu odpovězeno, že připomínka nebyla řešena, ale byla zapracována do 
zprávy, aby byla řešena v rámci Změny č.1 ÚP Spojil.  

Dále se přihlásil pan Libor Kment s dotazem, že se řeší protipovodňová ochrana dvou 
územních celků obce Spojil a města Pardubic a město Pardubice nedalo žádnou připomínku k 
řešení protipovodňové ochrany, zdali budou stavět, jestli se na tom budou podílet apod. Na 
tento dotaz bylo odpovězeno, že takovéto detaily nejsou předmětem územního plánování, 
které řeší pouze funkční využití ploch.  

 
  Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Zprávu 
o uplatňování Územního plánu Spojil za období 2009 – 2013 včetně Pokynů pro 
zpracování Změny ÚP Spojil. Změna ÚP Spojil bude zpracována bez variant a bez 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
Hlasování: 5 pro,  3 se zdrželi – L. Kment, P. Kment, J. Černák,  návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 5/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Zprávu o 
uplatňování Územního plánu Spojil za období 2009 – 2013 včetně Pokynů pro 
zpracování Změny ÚP Spojil. Změna ÚP Spojil bude zpracována bez variant a bez 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Zprávu 
o projednání Zprávy o uplatňování ÚP Spojil.  
 
Hlasování:  5 pro,  3 se zdrželi – L. Kment, P. Kment, J. Černák,  návrh byl přijat.  
 
Usnesení č. 5/2013/II : Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 
Zprávu o projednání Zprávy o uplatňování ÚP Spojil.  
 
 
Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje starostu obce 
Spojil vstoupit v jednání s firmou Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové ve věci 
předložení cenové nabídky a návrhu Smlouvy o dílo na Zpracování Změny č.1 ÚP 
Spojil, zajištění pořizovatelské činnosti pro Změnu č.1 ÚP Spojil a vyhotovení 
Územního plánu Spojil zahrnujícího právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Spojil.  
 
Hlasování:  5 pro,  1 proti - P.Kment,  2 se zdrželi – L. Kment, J. Černák, návrh byl 
přijat.  
 
Usnesení č. 5/2013/III : Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje starostu 
obce Spojil vstoupit v jednání s firmou Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové 
ve věci předložení cenové nabídky a návrhu Smlouvy o dílo na Zpracování Změny č.1 
ÚP Spojil, zajištění pořizovatelské činnosti pro Změnu č.1 ÚP Spojil a vyhotovení 
Územního plánu Spojil zahrnujícího právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Spojil.  

 
 

3) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV pro rok 2013 – 
předkladatel starosta obce 
Předsedající konstatovala, že projednávanou smlouvu obdrželi členové zastupitelstva obce 
písemně předem a předala slovo předkladateli, starostovi obce, který seznámil přítomné 
s předmětem plnění této smlouvy, který spočívá v chemické a antioxidační úpravě a 
následném povrchovém nátěru stožárů veřejného osvětlení, instalaci šestého stožáru 
fotovoltaického osvětlení polní cesty na Dubinu a v částečné rekonstrukci orientačního 
osvětlení komunikace na sportovním areálu, kdy budou stávající nízká světla vyměněna za  
světla na stožárech, případně, pokud bude dostatek finančních prostředků posílit osvětlení na 
straně směrem k Apolence Poté řídící jednání otevřela k projednávanému bodu diskuzi a 
následně přednesla návrh na usnesení. 
     V diskuzi vznesl pan Černák dotaz, jak můžeme žádat o dotaci na veřejné osvětlení, když 
mu starosta tvrdí, že žádné veřejné osvětlení nemáme a že nesplňuje normy. Jak jsme se 
dopracovali k částce 250.000,-Kč. 
       Místostarostka obce na tento dotaz reagovala s tím, že by byla ráda, kdyby se celé volební 
období na jednáních zastupitelstva neřešilo stále dokola, zdali máme veřejné osvětlení či 
nikoliv a že to byl právě pan Černák, který jako první tvrdil, že tu žádné veřejné osvětlení 
nemáme. Dále mu sdělila, že předmětem tohoto bodu je obsah smlouvy a nikoliv vysvětlování 
názvosloví  a zda má někdo připomínky k obsahu smlouvy. Částka 250.000,- o níž pan 
Černák hovoří se týká bodu č.4 – 6ádosti o dotaci z POV pro rok 2014.  
      Dále se nikdo z členů ZO se nepřihlásil do diskuze s žádnou připomínkou.   
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Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí v rámci POV pro rok 2013 mezi Pardubickým krajem a Obcí Spojil. 
 
 
Hlasování: 6 pro,  1 proti – J. Černák, 1 se zdržel – P. Kment,  návrh byl přijat. 
 
Usnesení č. 5/2013/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí v rámci POV pro rok 2013 mezi Pardubickým krajem a Obcí Spojil. 

 
4) Projednání a schválení Žádosti o poskytnutí dotace z POV pro rok 2014 – 
předkladatel starosta obce. 
          Předsedající konstatovala, že projednávanou žádost obdrželi členové zastupitelstva obce 
písemně předem. Předložená žádost vychází z aktualizace Programu obnovy venkova obce 
Spojil schválené zastupitelstvem obce Spojil dne 8. září 2011 a předala slovo předkladateli, 
starostovi obce, který seznámil přítomné s předmětem žádosti o dotaci. Starosta obce uvedl, 
že předmětem žádosti je vyčištění a revitalizace místního rybníka. Po té řídící jednání otevřela 
k projednávanému bodu diskuzi a následně přednesla návrh na usnesení. 
           L. Kment se přihlásil s dotazem, co se plánuje okolo rybníčku v rámci další etapy.             
Starosta obce mu odpověděl, že se nepřipravuje žádný projekt na další úpravy, předmětem 
této žádosti je pouze  vyčištění a revitalizace rybníčku.   
         Pan Černák se dotázal, jak jsme se dopracovali k částce 250.000,-. Pan starosta 
odpověděl, že to jsou  hlavně práce zemní techniky, mobilni techniky, která bude odvážet kaly 
na skládku a další práce související a že v současné době nelze  přesně vyčíslit  náklady. 
Náklady budou vyčísleny až při poptávkovém řízení. V této první  fázi se žádá o dotaci na 
příští rok. Poskytnutá dotace z Programu obnovy venkova bývá zpravidla  maximálně 
100.000/rok, a tvoří  50 % celkových nákladů.    
        Další dotazy manželů Kosinových se týkaly vyčistění a revitalizace rybníka, co se 
plánuje do budoucna, jestli mají zastupitelé nějakou představu, co se tam bude dít dál.  Bylo 
jim odpovězeno, že v příštím roce by se měl rybník pouze vyčistit včetně terénních úprav z 
důvodu snadnější údržby zeleně. Na další úpravy v dalších letech není žádný projekt, ani 
žádná představa, co by tam mělo být. Schválena byla pouze aktualizace programu obnovy 
venkova, což byla podmínka pro to, aby obec  mohla o nějaké dotace žádat.   
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Žádost o 
poskytnutí dotace z POV pro rok 2014. 

 
Hlasování:  7 pro,  1 se zdržel – P. Kment,  návrh byl přijat.          
 
Usnesení č. 5/2013/V: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Žádost o 
poskytnutí dotace z POV pro rok 2014. 
 
Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ukládá starostovi obce, 
aby zajistil podání Žádosti o poskytnutí dotace z POV pro rok 2014  na Krajský úřad 
Pardubického kraje.  

Z: Jan Křivka, starosta obce   
                                                                                     Termín: 30.9. 2013 

 
Hlasování: 7 pro,  1 se zdržel – P. Kment,  návrh byl přijat            
 
Usnesení č. 5/2013/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ukládá starostovi 
obce, aby zajistil podání Žádosti o poskytnutí dotace z POV pro rok 2014  na Krajský 
úřad Pardubického kraje.  

Z: Jan Křivka, starosta obce   
                                                                                     Termín: 30.9. 2013 
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5) Projednání a schválení RO č.6 v kompetenci zastupitelstva obce – předkladatel 
místostarostka obce. 

       Místostarostka obce konstatovala, že předložené rozpočtové opatření obdrželi členové 
zastupitelstva obce Spojil písemně předem. Dále seznámila členy zastupitelstva obce a 
přítomnou veřejnost s návrhem rozpočtového opatření č.6/2013 v kompetenci zastupitelstva 
obce Spojil. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 160 000,- Kč jak na straně příjmů, tak na 
straně výdajů. Jde o rozpočtové opatření, které je předkládáno upravuje rozpočet obce Spojil 
na rok 2013 na základě projednávaného bodu č.3 z dnešního jednání zastupitelstva obce a 
schváleného usnesení k tomuto bodu programu a upravuje rozpočet obce Spojil na rok 2013  
z pohledu příjmu a čerpání dotace z POV pro rok 2013. Následně otevřela diskuzi a po té 
předložila návrh na usnesení, o němž dala hlasovat. Do diskuze se nikdo s přítomných 
nepřihlásil.  
  
Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje rozpočtové 
opatření č.6/2013 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil ve výši 160. 000,- Kč jak na 
straně příjmů, tak na straně výdajů bez výhrad. 
 
Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi – J. Černák, P. Kment, návrh byl přijat.     
 
Usnesení č.5/2013/VII:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schváluje rozpočtové 
opatření č.6/2013 v kompetenci zastupitelstva obce Spojil ve výši 160. 000,- Kč jak na 
straně příjmů, tak na straně výdajů, bez výhrad. 
 
6)   Zpráva o činnosti výborů obce Spojil za uplynulé období – předkladatelé předsedové 
výborů. 
        Místostarostka obce konstatovala, že zprávy o činnosti výborů obce Spojil za uplynulé 
období předkládají jednotliví předsedové výborů ústně. Jako prvnímu předala slovo 
předsedovi finančního výboru Ing. Janu Melounovi, který přednesl svoji zprávu. Poté řídící 
jednání otevřela k předložené zprávě diskuzi do níž se nikdo nepřihlásil. Následně přednesla 
návrh na usnesení. 

 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Zprávu o 
činnosti finančního výboru obce Spojil za uplynulé období bez výhrad. 
 
Hlasování: 8 pro, zpráva o činnosti Finančního výboru obce Spojil byla vzata na vědomí 
bez výhrad. 

 
Usnesení č. 5/2013/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 
Zprávu o činnosti finančního výboru obce Spojil za uplynulé období bez výhrad. 

 
       Jako druhý přednesl svoji Zprávu o činnosti stavebního a územně plánovacího výboru 
obce Spojil jeho předseda Ing. Boris Fukátko. Po jeho vystoupení otevřela místostarostka 
obce k předložené zprávě diskuzi a po ní přednesla návrh na usnesení. 
V diskuzi vystoupil pan Černák s dotazem s jakým výsledkem byla projednána zpráva pana 
Maixnera. Předseda stavebního. výboru mu odpověděl, že se toto již na jednání veřejně 
projednávalo a že tato zpráva není objektivní  a že to není v podstatě posudek. Starosta obce 
doplnil, že vystoupení předsedy  výboru by mělo být ve smyslu podání  zprávy o činnosti a ne 
o tom, jakým způsobem a k jakým závěrům výbor dospěl.  

 
Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Zprávu 
o činnosti Stavebního a územně plánovacího výboru obce Spojil za uplynulé období bez 
výhrad. 
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Hlasování:  6  pro,  2 proti – J.Černák, P. Kment, zpráva byla vzata na vědomí bez 
výhrad. 

 
Usnesení č. 5/2013/IX: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 
Zprávu o činnosti stavebního a územně plánovacího výboru obce Spojil za uplynulé 
období bez výhrad. 

 
        Jako další vystoupil se svojí zprávou předseda výboru pro občanské záležitosti pan Libor 
Kment. Po přednesené zprávě otevřela řídící jednání diskuzi, po níž přednesla návrh na 
usnesení. 

 
Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Zprávu 
o činnosti Výboru pro občanské záležitosti obce Spojil za uplynulé období bez výhrad. 

 
Hlasování:  7 pro, 1 se zdržel – L. Kment,  zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad. 

 
Usnesení č. 5/2013/X: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Zprávu 
o činnosti Výboru pro občanské záležitosti obce Spojil za uplynulé období bez výhrad. 

 
         Jako poslední vystoupil se svojí Zprávou o činnosti kontrolního výboru obce Spojil jeho 
předseda MvDr. Svatopluk Rozsypal. Po jeho vystoupení otevřela místostarostka obce 
k přednesené zprávě diskuzi a po té přednesla návrh na usnesení. 
          
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí Zprávu o 
činnosti Kontrolního výboru obce Spojil za uplynulé období bez výhrad. 

 
Hlasování:   6 pro, 2 proti – J. Černák, P. Kment, zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
obce Spojil byla vzata na vědomí bez výhrad. 
 
Usnesení č. 5/2013/XI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru obce Spojil za uplynulé období bez výhrad. 

 
 

7)      Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu stavby č.IV – 12 – 2011892VB/1 – předkladatel 
místostarostka obce 
         Místostarostka obce konstatovala, že předloženou smlouvu obdrželi členové 
zastupitelstva obce písemně předem. Uvedla, že se jedná o naprosto standardní smlouvu, která 
je uzavírána se správci sítí, které jsou umístěny na pozemcích obce či soukromých vlastníků. 
V tomto případě se jedná o kabelové vedení a pilíře pro energetická měřidla pro výstavbu 
rodinného domu v ulici Na Okrajích. Následně otevřela k projednávanému bodu diskuzi a po 
ní předložila návrh na usnesení.  
 
Návrh na usnesení č. 5/2013/XII:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 
stavby č. IV–12–2011892VB/1 mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Obcí Spojil. 
 
Hlasování:  8 pro,  návrh byl přijat. 
 
Usnesení č. 5/2013/XII:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schváluje Smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV– 
12–2011892VB/1 mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Obcí Spojil. 
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8)    Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka 
obce.  
         Místostarostka obce seznámila členy zastupitelstva obce se Zprávou o činnosti obecního 
úřadu za uplynulé období. V této zprávě se zejména hovoří o uskutečněných akcích, řešení 
stížností občanů na odtokové poměry dešťových vod, organizování humanitárních sbírek a o 
další činnosti obecního úřadu. Důležitou částí zprávy o činnosti obecního úřadu bylo 
vyúčtování finančních darů občanů na pomoc povodněmi zasažené obci Rudník. Za získané 
finanční prostředky byly na základě žádosti obce Rudník zakoupeny ve společnosti JIP Staré 
Hradiště čistící a hygienické prostředky a pitná voda v celkové hodnotě 49.481,- Kč. Ve 
společnosti JK stavebniny byla zakoupena košťata, kartáče, postřikovač, stavební kolečko 
v celkové hodnotě 2.922,- Kč. Ve společnosti Elberry Hrochův Týnec byla zakoupena 
nezbytně nutná bílá elektronika za částku 16.900,- Kč. Zpráva o činnosti obecního úřadu tvoří 
nedílnou součást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Následně předsedající otevřela 
k předložené informaci diskuzi a poté předložila návrh na usnesení.  

 
Návrh na usnesení č. 5/2013/XIII:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 
vědomí Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 

 
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel – J. Černák, zpráva o činnosti obecního úřadu byla přijata 
bez výhrad. 

 
Usnesení č. 5/2013/XIII:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období bez výhrad. 

 
9)    Různé. 
 
 
        Pan Rozsypal se dotázal pana Černáka, že je víc jak měsíc k dispozici Zpráva 
Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje, zda tedy již podal trestní oznámení, 
které podmínil obdržením závěrů výše citovaného orgánu k řešení jeho podnětu a co s tím 
hodlá dělat. 
        Pan Černák odpověděl,  že ta zpráva se týkala pouze finanční části, hejtman mu 
odpověděl také stejným způsobem, a že už může pouze poslat dotaz na Ministerstvo financí,  
jestli je stavba po technické stránce v pořádku.  
Pan Rozsypal upřesnil, že mu jde hlavně o to, že pan Černák zpochybnil  a pomluvil členy 
zastupitelstva, a že pokud nedojde své pravdy, tak že by se měl omluvit.  
        Dále starosta obce pohovořil o tom, v jakém případě je možné změnit usnesení 
zastupitelstva obce.  Usnesení, které si pan Černák sám navrhl, bylo ve smyslu takovém, že 
pan Černák do 10. dnů od  obdržení závěrů  kontrolního výboru Pardubického kraje předloží 
návrh na řešení osvětlení veřejného prostranství obce Spojil, a to jak z hlediska technického, 
tak ekonomického zajištění, tzn. investiční náklady, provozní náklady a předpokládané 
náklady na údržbu. Zprávu Pardubického kraje máme na stole už tři měsíce a doposud 
nemáme návrh na řešení osvětlení. Dále starosta obce doplnil, že si myslí, že pan Černák k 
tomu, aby předložil návrh na řešení osvětlení nemusí čekat na další odpovědi, ten návrh na 
řešení by mohl předložit i v případě, že by ve Spojile nebylo osvětlení žádné. 
       Pan Černák odůvodnil nepředložení zprávy tím, že nedostal od Pce kraje odpovědi na 
všechny své otázky, hlavně co se týká technického stavu na což mu krajský úřad odmítl 
odpovědět. 
       Místostarostka obce se dotázala pana Černáka, zdali mu krajský úřad skutečně odmítl 
odpovědět Pan Černák odpověděl, že obdržel informaci, že KrÚ nemá kompetenci 
kontrolovat technickou stránku osvětlení, že to je v kompetenci Kontrolního výboru obce 
Spojil. Kontrolní výbor to kontroloval a zjistil, že tam není žádné pochybení a pan Černák si 
myslí, že kontrolní výbor nepracuje dobře a tak by byl rád, kdyby mu někdo odpověděl, jestli 
je stavba v pořádku.  
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      Dále se do diskuze přihlásila s příspěvkem paní Chválová s tím, že jí vadí, že někteří 
zastupitelé se vždy zdržují hlasování, buď by měli být pro, nebo proti a měli by umět  svůj 
postoj zdůvodnit. Všichni šli do zastupitelstva dobrovolně.  
 
 
Ve 20.04 hod. bylo přerušeno jednání 
 
Ve 20.11 hod pokračuje jednání 
 
       Do diskuze v bodě různé se přihlásil pan Petr Kremlička s návrhem, aby při přípravě 
druhé etapy případných úprav veřejného prostranství v okolí rybníčka byly veřejnosti 
předloženy návrhy na způsob využití tohoto prostranství a tyto byly s veřejností 
prodiskutovány. Starosta obce požádal redakční radu o zveřejnění výzvy občanům ve 
Spojilské drbně na zasílání námětů na využití prostranství v okolí rybníčka. Na základě této 
diskuze předložila místostarostka obce návrh na usnesení. 
 
Návrh na usnesení č.5/2013/XIV:   
       Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ukládá starostovi obce, místostarostce 
obce a předsedovi stavebního a územně plánovacího výboru obce, aby připravili výzvu a 
prostřednictvím redakční rady Spojilské drbny vyzvali veřejnost k předkládání námětů 
na řešení a využití veřejného prostranství v okolí spojilského rybníčku.  
 

Zodpovídá: Jan Křivka, Miluše Telecká, Ing. Boris Fukátko 
Termín: 10.10.2013 

 
Hlasování: 8 pro, návrh byl schválen. 
 

 
Usnesení:  č. 5/2013/XIV: 
        Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ukládá starostovi obce, místostarostce 
obce a předsedovi stavebního a územně plánovacího výboru obce, aby připravili výzvu a 
prostřednictvím redakční rady Spojilské drbny vyzvali veřejnost k předkládání námětů 
na řešení a využití veřejného prostranství v okolí spojilského rybníčku.  
 

Zodpovídá: Jan Křivka, Miluše Telecká, Ing. Boris Fukátko 
Termín: 10.10.2013 

 
 
10) Závěr. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v  20.26  hodin.  
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 
 


