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Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č. 6 /2013 

ze dne 15. října 2013 

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

Omluven: Ján Černák, Libor Kment, - na dobu nezbytně nutnou 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Kučera, Petr Kment 

Hosté : Radka Ministrová, Ladislav Ministr, Božena Melounová,  Vlasta Kmentová, 
Bohuslav Kment st., Alena Kmentová, Jan Volše,  Ing.Jaroslav Jandl, Jan Matěj, , Miloš 
Záleský, Jan Adamec st., Jan Adamec ml., Daniel Vondra, Diana Houdová, Jana Kušičková, 
Alena Kušičková,  Tereza Krojidlová, Vladimír Kostelecký, Vlastimil Kvapil. 

Jednání zahájeno v 18,33 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 předložil 
zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na pozvánce a úřední desce 
Obecního úřadu ve Spojilu. Dále požádal o případné doplnění programu jednání ze strany 
členů zastupitelstva obce a následně předložil  program ke schválení. 

 
PROGRAM :  

1. Zahájení – starosta obce.  
2. Projednání a schválení Smlouvy o dílo podle § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Sb, 

v platném znění na Zpracování Změny č.1 Územního plánu Spojil, zajištění 
pořizovatelské činnosti a vyhotovení Územního plánu Spojil zahrnujícího právní 
stav po vydání Změny č.1 – předkladatel starosta obce 

3. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje JSDH obce pro rok 2013 – za odstraňování následků povodně 
v červnu 2013  – předkladatel starosta obce 

4. Informace o přijatém RO č.7/2013 v kompetenci starosty obce Spojil – předkladatel 
místostarostka obce 

5. Různé. 
6. Závěr. 

 
Hlasování:  všichni přítomní pro, program jednání byl schválen. 

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

   Starosta obce konstatoval, že z přítomných hostů se do diskuze nikdo nepřihlásil. Vzhledem 
k nepřítomnosti asistentky obecního úřadu paní Dany Štěpánkové pověřil pořízením zápisu 
z dnešního jednání MVDr. Svatopluka Rozsypala. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil navrhuje Ing. 
Tomáše Kučeru a Petra Kmenta. Následně dal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu. 
 
Hlasování: 7 pro, ověřovatelé zápisu byli schváleni.   
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2) Projednání a schválení Smlouvy o dílo podle § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Sb, 
v platném znění na Zpracování Změny č.1 Územního plánu Spojil, zajištění 
pořizovatelské činnosti a vyhotovení Územního plánu Spojil zahrnujícího právní stav po 
vydání Změny č.1 – předkladatel starosta obce 
 
         Starosta obce konstatoval, že členové zastupitelstva obce Spojil obdrželi projednávaný 
materiál písemně předem. Předložená smlouva je předkládána na základě usnesení č. 
5/2013/I a usnesení č.5/2013/III ze dne 25. září 2013, jimiž byla schválena Zpráva o 
uplatňování Územního plánu Spojil za období 2009 – 2013 včetně Pokynů pro zpracování 
Změny ÚP Spojil s tím, že Změna ÚP Spojil bude zpracována bez variant a bez vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Zároveň byl starosta obce pověřen 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. Cena za provedení uvedených prací je stanovena ve výši 
124.630,- Kč včetně DPH. 

     Následně otevřel předsedající k tomuto bodu diskuzi a následně předložil návrh na 
usnesení. 

 
 Návrh na usnesení č.6/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb, v platném znění na 
Zpracování Změny č.1 Územního plánu Spojil, zajištění pořizovatelské činnosti a 
vyhotovení Územního plánu Spojil zahrnujícího právní stav po vydání Změny č.1 mezi 
Obcí Spojil a firmou Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové včetně ceny za 
odvedenou práci uvedenou v předmětu smlouvy a to ve výši 124.630,- Kč včetně DPH. 
 
Hlasování: 6 pro, 1 proti – Petr Kment,  návrh byl přijat. 
 

Usnesení č. 6/2013/I: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu o 
dílo podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb, v platném znění na Zpracování Změny č.1 
Územního plánu Spojil, zajištění pořizovatelské činnosti a vyhotovení Územního plánu 
Spojil zahrnujícího právní stav po vydání Změny č.1 mezi Obcí Spojil a firmou Regio 
projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové včetně ceny za odvedenou práci uvedenou 
v předmětu smlouvy a to ve výši 124.630,- Kč včetně DPH. 
 

3) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje JSDH obce pro rok 2013 – za odstraňování následků povodně 
v červnu 2013  – předkladatel starosta obce 
 
      Předsedající konstatoval, že projednávanou smlouvu obdrželi členové zastupitelstva obce 
písemně předem. Starosta ve svém vystoupení uvedl, že o tuto dotaci Obec Spojil nežádala, 
ale byla jí poskytnuta Ministerstvem vnitra ČR – Generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru ČR prostřednictvím Pardubického kraje za odstraňování následků povodně 
v červnu 2013 JSDH obce, na výzvu nebo se souhlasem příslušného operačního a 
informačního střediska HZS kraje. V našem případě je dotace určena na vybavení jednotky 
SDH věcnými prostředky pro zabezpečení její akceschopnosti neinvestiční povahy, které 
zůstanou majetkem obce. Tato dotace je naší jednotce SDH poskytnuta ve výši 66.000,-Kč. 
Za tyto finanční prostředky chceme konkrétně zakoupit výkonnou elektrocentrálu, která by 
v případě přírodní katastrofy sloužila k náhradnímu napájení potřebných zařízení a prostředků 
jako například rozhlasové ústředny, jejímž prostřednictvím je třeba zajistit informovanost 
obyvatel, vodního čerpadla. Dále světlomety, hadice a pracovní ochranné pomůcky hasičů. 
Poté řídící jednání otevřel k projednávanému bodu diskuzi a následně přednesl návrh na 
usnesení.  
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     V diskuzi vystoupil Ing. Jan Meloun, který připomenul, že informace o poskytnutí dotace 
JSDH Spojil byla projednána na valné hromadě SDH Spojil a místními hasiči byla kvitována 
s povděkem. 
      Starosta obce poděkoval místním hasičům za jejich práci.  
 
Návrh na usnesení č.6/2013/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
JSDH obce pro rok 2013 – za odstraňování následků povodně v červnu 2013 mezi 
Pardubickým krajem a obcí Spojil . 
 
Hlasování: 7 pro, návrh byl přijat. 
 
Usnesení č.6/2013/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH 
obce pro rok 2013 – za odstraňování následků povodně v červnu 2013 mezi 
Pardubickým krajem a obcí Spojil . 

                                    
4) Informace o přijatém RO č.7/2013 v kompetenci starosty obce Spojil – 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.7/2013 v kompetenci starosty obce 
Spojil. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů. Toto rozpočtové opatření se týká úpravy rozpočtu dorovnáním a přesuny mezi 
položkami rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů. Následně otevřel předsedající diskuzi a 
po té předložil návrh na usnesení, o němž dal hlasovat.  
  
Návrh na usnesení č.6/2013/III:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na 
vědomí informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.7/2013 v kompetenci starosty obce 
Spojil ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů bez výhrad. 
 
Hlasování: 7 pro, návrh byl přijat.     
 
Usnesení č.6/2013/III:  Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí 
informaci o přijatém rozpočtovém opatření č.7/2013 v kompetenci starosty obce Spojil 
ve výši 0,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů bez výhrad. 
 
5)    Různé. 
           V bodě různé se nikdo nepřihlásil. Starosta předložil členům zastupitelstva obce 
nabídku, zda má někdo z nich zájem řídit příští jednání zastupitelstva obce. Přihlásila se 
pouze místostarostka obce paní Telecká. Starosta obce na základě jejího souhlasu konstatoval, 
že příští jednání zastupitelstva bude řídit ona. 
 
Jednání bylo ukončeno v 18,54    hodin.  
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
 
                   …………………………………………… 
 


