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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 2/2019 ze dne 24.4.2019 

 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Diana Houdová, Dana Štěpánková, Daniel Přibyl, 

Jan Matěj, Karel Mencl, Svatopluk Rozsypal, hosté 

Omluven: Jan Křivka 

Ověřovatelé zápisu: Karel Mencl, Daniel Přibyl 

Pozn.: V zápisu jsou zastupitelé obce Spojila a hosté uváděni bez akademických titulů a hodností. 

1. Úvod, schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele.  

Zasedání bylo zahájeno v 18:34 hodin, jednání se zúčastnilo 8 členů ZO Spojil z 9, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášení schopné. R. Ministrová, starostka obce jako ověřovatele zápisu 

navrhla Daniela Přibyla a Karla Mencla. 

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0   

 

Usnesení č. 2/2019/I - Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Daniela Přibyla a  

Karla Mencla. 
 

Zapisovatelkou byla pověřena M.Čápová. Zápis ze zasedání č. 1/2019 byl ověřen bez doplnění a 

změn, byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu vznesena žádná připomínka. 

 

Schválení programu. 

1/ Úvod, schválení programu – starostka obce 

  2/ Kontrola plnění usnesení minulého zasedání - předkladatel místostarosta 

  3/ Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2018, 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2018 a projednání 

účetní závěrky obce spojil za rok 2018 – předkladatel starostka + předsedkyně FV 

 4/ Informace o rozpočtovém opatření 201/2019 v kompetenci starostky obce – zpravodaj 

starostka 

 5/ Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2019 v kompetenci zastupitelstva obce – 

předkladatel starostka 

 6/ Projednání a schválení OZV 2/2019, kterou se zrušuje vyhláška 3/2018 - předkladatel 

starostka 

 7/ Projednání a schválení směrnice obce k nakládání s osobními údaji dle GDPR – předkladatel 

místostarosta 

 8/ Projednání aktualizace Programu rozvoje obce Spojil – předkladatel starostka 

a seznámení se základními výstupy z dotazníkové akce - zpravodaj místostarosta 

 9/ Schválení realizace projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II – obec 

Spojil – předkladatel starostka 

10/ Zplnomocnění místostarosty města Sezemice pana Ladislava Kubizňáka k zastupování obce 

Spojil na Valné hromadě VaK Pardubice  - předkladatel místostarosta 

11/ Informace o provozu ve Sportovním areálu – zpravodaj starostka 

12/ Zpráva o činnosti OÚ  – zpravodaj starostka 

13/ Zpráva o činnosti MP Sezemice za rok 2018 – zpravodaj místostarosta 

14/ Zrušení odměny člena výboru na základě jeho žádosti – předkladatel místostarosta 

15/ Různé 

16/ Závěr 
 

R. Ministrová, starostka obce předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce Spojil 

řídilo předloženým programem.  
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Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2/2019/II - Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého 

návrhu.  

 

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 
 

Předkladatel tohoto bodu T. Kučera, místostarosta obce zrekapituloval všechna usnesení 

z předchozího zasedání ZO a konstatoval, že jsou plněna. 
 

T. Kučera předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění 

usnesení z předchozího Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se  0 

 

Usnesení č. 2/2019/III - Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z 

předchozího Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 
 

3. Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a Závěrečného účtu obce Spojil za rok 

2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2018 a 

projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2018. 
 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce a D. Houdová předsedkyně FV. 

Starostka konstatovala, že všechny materiály k tomuto bodu byly zveřejněny na internetových 

stránkách obce předem a tak se s nimi mohli všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. 

 

K první části tohoto bodu starostka obce předala slovo předsedkyni FV Dianě Houdové, která 

přednesla zprávu FV. Starostka obce pro informaci uvedla některá základní data z celoročního 

hospodaření obce Spojil  a ze Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2018.  

K druhé části tohoto bodu seznámila přítomné s výsledkem hospodaření obce Spojil za rok 2018. 

 

Návrh prvního usnesení k tomuto bodu - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

celoroční hospodaření obce Spojil a Závěrečný účet obce Spojil za rok 2018, včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2018 bez výhrad. 

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č.2/2019/IV - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční 

hospodaření obce Spojil a Závěrečný účet obce Spojil za rok 2018, včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2018 bez výhrad. 

 

Návrh druhého usnesení k tomuto bodu - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje 

Účetní závěrku obce Spojil za rok 2018 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2018. 

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č.2/2019/V - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní závěrku 

obce Spojil za rok 2018 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2018. 
 

4. Informace o rozpočtovém opatření 201/2019 v kompetenci starostky obce. 
 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce uvedla, že RO č.201/2019 

v kompetenci starostky obce bylo zveřejněno na internetových stránkách obce předem, a tak se 
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s ním mohli všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. Konstatovala, že k dnešnímu 

dni nebyl vznesen k předloženému návrhu žádný dotaz z řad zastupitelů ani  občanů obce Spojil.  

Starostka vysvětlila jednotlivé položky a přednesla návrh na usnesení – Zastupitelstvo obce 

Spojil bere předložené RO č. 201/2019 na vědomí bez výhrad. 

 

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 20/2019/VI - Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č. 201/2019 na 

vědomí bez výhrad. 

5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2019 v kompetenci zastupitelstva obce. 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce uvedla, že RO č.2/2019 

v kompetenci zastupitelstva obce bylo zveřejněno na internetových stránkách obce předem, a tak 

se s ním mohli všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. Konstatovala, že k dnešnímu 

dni nebyl vznesen k předloženému návrhu žádný dotaz z řad zastupitelů ani jiných občanů obce 

Spojil.  

Starostka vysvětlila jednotlivé položky a seznámila přítomné s usnesením  FV, který projednal a 

schválil RO č.2/2019 v kompetenci zastupitelstva obce a doporučil zastupitelstvu obce Spojil 

jeho schválení. Následně přednesla návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil svým 

usnesením schvaluje RO 2/2019. 

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2/2019/VII–Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje RO 2/2019. 

 

6. Projednání a schválení OZV 2/2019, kterou se zrušuje vyhláška 3/2018. 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce a konstatovala, že návrh 

vyhlášky byl řádně zveřejněn na internetových stránkách obce předem, a tak se s ním mohli 

všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. K dnešnímu dni nebyl vznesen k 

předloženému návrhu žádný dotaz z řad zastupitelů ani občanů obce Spojil. 

Na minulém jednání zastupitelstva byla schválena OZV 1/2019 „o odpadech…“ tato vyhláška 

měla současně zrušit původní vyhlášku č. 3/2018. Tato vyhláška se vrátila z  připomínkování na 

odboru dozoru ministerstva vnitra s chybně uvedeným číslem vyhlášky, která se ruší. Bylo 

uvedeno č. vyhlášky 1/2015. Tuto nesrovnalost je třeba vyřešit přijetím zrušovací vyhlášky 

2/2019. R. Ministrová přednesla návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 2/2019, kterou se zrušuje OZV 3/2018 

v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2/2019/VIII - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku obce Spojil č. 2/2019, kterou se zrušuje OZV 3/2018 v předloženém 

znění. 

Schválená vyhláška bude přílohou zápisu ze zasedání ZoS a po dobu 15ti dnů vyvěšena na 

úřední desce. Účinnosti vyhláška nabyde 9. května 2019. 

 

7. Projednání a schválení směrnice obce k nakládání s osobními údaji dle GDPR. 

Předkladatelem tohoto bodu byl T. Kučera, místostarosta obce, kterému starostka předala slovo 

po konstatování, že návrh této směrnice byl řádně zveřejněn na internetových stránkách obce 

předem, a tak se s ním mohli všichni zastupitelé a občané  předem seznámit. K dnešnímu dni 

nebyl vznesen k předloženým návrhům žádný dotaz z řad zastupitelů ani občanů obce. 

Místostarosta přítomným vysvětlil, čeho se směrnice týká a v souladu  s nařízením „GDPR“ 

bychom měli mít tuto směrnici vydanou, na základě pokynu pověřence pro ochranu osobních 
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údajů Bc. Kristýny Vodrážkové předložil směrnici ke schválení. Přednesl návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje směrnici obce k nakládání s osobními údaji 

dle GDPR v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 2/2019/IX - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje směrnici obce 

k nakládání s osobními údaji dle GDPR v předloženém znění. 

 

Schválená Směrnice k nakládání s osobními údaji dle GDPR bude přílohou zápisu ze zasedání 

ZoS. 

 

8. Projednání aktualizace Programu rozvoje obce Spojil a seznámení se základními 

výstupy z dotazníkové akce. 
 

Předkladateli tohoto bodu byla starostka Radka Ministrová a místostarosta Tomáš Kučera. 

Starostka konstatovala, že návrh Programu rozvoje obce byl řádně zveřejněn na internetových 

stránkách obce předem, a tak se s ním mohli všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. 

Vysvětlila, že Program rozvoje obce má definovat, čeho chce obec v blízké budoucnosti 

dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Tento dokument není neměnný, naopak musí být 

průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. O jeho významu se již hovořilo na minulém 

zasedání a psalo se o něm ve zpravodaji. Tvorba tohoto materiálu vycházela prioritně 

z původního Programu rozvoje obce Spojil, z volebního programu  sdružení „ Narovinu“ a 

zohlednila  názory občanů. Za tímto účelem byl sestaven dotazník, který byl určen všem 

občanům a obyvatelům obce Spojil. Tomáš Kučera seznámil přítomné s výsledky dotazníku. 

Několik základních výstupů již bylo zveřejněno ve zpravodaji a s kompletním vyhodnocením 

dotazníku se občané mohou seznámit na webových stránkách obce. 

Diskuze: 

Jan Meloun – vznesl dotaz na vyhodnocení otázky chodníky v ulici Na Okrajích a  odprodej 

pozemků občanů za účelem výstavby tohoto chodníku.  

Karel Mencl se vyjádřil k návrhu PRO, že jim v programu chybí klasická školka, že byla 

nahrazena úvahou o dětské skupině a sdělil, že mají problém s tím, že je potlačována  

zastupitelská demokracie, že je vše řešeno nejdříve po projednání s občany.  

Starostka se dotázala, jak  zastupitelskou demokracii omezuje komunikace s občany?  

Karel Mencl – „byli jsme zvoleni, abychom pracovali za občany a ne že se budeme chodit ptát 

občanů, co máme dělat. Nezříkáme se názoru občanů, ale hlavní slovo by měli mít zastupitelé“.  

Starostka sdělila, že v navrhované aktualizaci PRO tato věta, „aktivity budou řešeny po 

projednání s občany“ zůstala z jejich původního programu.  „Občanům jsme slíbili, že s nimi 

budeme komunikovat, slíbili jsme jim, že budeme brát v potaz jejich názory, toho se samozřejmě 

nevzdáme, proto nás volili. Není to proto, že nevíme co chceme dělat, ale chceme pracovat 

koncepčně“ Sdělila, že komunikace mezi zastupiteli může váznout, ale komunikace vedení obce 

a zastupitelů s občany váznout nesmí. 
 

Starostka obce se zeptala zastupitelů, jestli chtějí do PRO něco doplnit. Jan Matěj oznámil, že z 

jejich strany připomínky byly zaslány mailem. Karel Mencl konstatoval, že jejich strana do PRO 

nic doplnit nechce, je to v gesci pracovní skupiny.  
 

Karel Mencl sdělil, že je jim jasné, že obec PRO potřebuje, ale protože mají výhrady, které  již 

sdělili, nemůžou hlasovat ani proti, ani pro a kdyby se zdrželi, bylo by to hlasování a v tomto 

směru hlasovat nechtějí, proto se před hlasováním k tomuto bodu vzdálí  z místnosti.  
 

V19:47 hod.  jednání opustili Karel Mencl a Svatopluk Rozsypal.  
 

Starostka obce přednesla návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje 

Aktualizaci Programu rozvoje obce Spojil v předloženém znění. 
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Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0  
 

Usnesení č. 2/2019/X - Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje Aktualizaci 

Programu rozvoje obce Spojil v předloženém znění. 
 

19:48 hodin se na jednání vrátili Karel Mencl a Svatopluk Rozsypal. 
 

Schválená Aktualizaci Programu rozvoje obce Spojil bude přílohou zápisu ze zasedání ZoS. 

 

9. Schválení realizace projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II – obec 

Spojil. 

Předkladatelkou bodu byla R. Ministrová, starostka obce. Starostka informovala, že materiál, 

který se má schvalovat byl řádně zveřejněn na internetových stránkách obce předem, a tak se s 

ním mohli všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. Konstatovala, že k dnešnímu dni 

nebyl vznesen k předloženým návrhům žádný dotaz z řad zastupitelů ani občanů obce Spojil. 

Zdůvodnila, že v loňském roce obec Spojil požádala o podíl na dotaci v rámci projektu Obnova 

sportovišť v MAS Regionu Kunětické hory II, který bude příjemcem dotace. Aby bylo vše 

administrativně v pořádku, je třeba dát souhlas, že realizace tohoto projektu bude na pozemku, 

který je v majetku obce Spojil. Jedná o dotaci na obnovu trávníku, výsadbu zeleně a pořízení a 

umístění mobiliáře ve sportovním areálu ve Spojile ve výši maximálně 84 000,- při 

předpokládaných nákladech cca 120 000,- kč (parcela č. 157/50).   

Starostka přednesla návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje realizace projektu 

Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0   

Usnesení č. 2/2019/XI - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje realizace projektu Obnova 

sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. 

10. Zplnomocnění místostarosty města Sezemice pana Ladislava Kubizňáka k zastupování 

obce Spojil na Valné hromadě VaK Pardubice. 
 

Předkladatelem tohoto bodu T. Kučera, místostarosta obce konstatoval, že důvodová zpráva byla 

zveřejněna v podkladech pro dnešní zasedání zastupitelstva a k dnešnímu dni nebyl vznesen 

k důvodové zprávě dotaz z řady zastupitelů ani občanů obce Spojil. Vzhledem k plánované 

nepřítomnosti jak starostky, tak místostarosty obce, dal návrh, aby obec Spojil na valné hromadě 

zastupoval místostarosta obce Sezemice, pan Ladislav Kubizňák. Daná věc byla s panem 

Kubizňákem projednána a zastupování přijímá. Návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil, 

jako akcionář společnosti VaK Pardubice a.s. svým usnesením zplnomocňuje pana Ladislava 

Kubizňáka, místostarostu města Sezemice k zastupování obce Spojil na Valné hromadě VaK 

Pardubice a.s., která se koná dne 23.května 2019. 
 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0   

Usnesení č. 2/2019/XII - Zastupitelstvo obce Spojil, jako akcionář společnosti VaK 

Pardubice a.s. svým usnesením zplnomocňuje pana Ladislava Kubizňáka, místostarostu 

města Sezemice k zastupování obce Spojil na Valné hromadě VaK Pardubice a.s., která se 

koná dne 23. května 2019. 

11. Informace o provozu ve Sportovním areálu. 
 

Předkladatelkou bodu byla R. Ministrová, starostka obce, informovala, že na základě jednání 

s paní Hartmanovou, právničkou obce, krajskou hygienickou stanicí a stavebním úřadem byl 
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upraven způsob užívání objektu zpět do klubového režimu a uzavřeny nové smlouvy s paní 

Hartmanovou a byla upravena otevírací doba klubovny. Od 1.4. je otevřen provoz na dětském 

hřišti. Hřiště prošlo velkou roční kontrolou a je způsobilé k užívání. Z důvodu bezpečnosti dětí 

v bezprostřední blízkosti lesa byl rozšířen kamerový systém provozovaný MP Sezemice i na 

prostor dětského hřiště. 

Návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o provozu ve 

Sportovním areálu ve Spojile na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro  8, proti 0, zdrželi se 0  

    

Usnesení č. 2/2019/XIII - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o provozu ve 

Sportovním areálu ve Spojile na vědomí bez výhrad. 

 

12. Zpráva o činnosti obecního úřadu. 
 

Předkladatelkou tohoto bodu R. Ministrová shrnula na čem vedení obce a jeho poradní orgány a 

také úřad  pracovaly od minulého zastupitelstva v období březen- duben 2019. Zpráva je 

přílohou tohoto zápisu.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ na vědomí 

bez výhrad. 
 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0  
 

Usnesení č. 2/2019/XIV - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ 

na vědomí bez výhrad. 

 

13. Zpráva o činnosti Městské policie Sezemice za rok 2018. 
 

Předkladatel tohoto bodu byl místostarosta Tomáš Kučera, který konstatoval, že důvodová 

zpráva byla zveřejněna v podkladech pro dnešní zasedání zastupitelstva a že k dnešnímu dni 

nebyl vznesen k důvodové zprávě dotaz z řad zastupitelů ani občanů obce Spojil. Zpráva o 

činnosti MP Sezemice za rok 2018 je k dispozici na obecním úřadu. Místostarosta požádal 

předsedu kontrolního výboru o dodání zprávy o činnosti KV za rok 2018, obsahující provedení 

kontroly plnění přijatých usnesení a dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 

Spojil v roce 2018 tak, aby projednání této zprávy mohlo být zařazeno na příští zasedání 

zastupitelstva. 

Návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti Městské 

policie  Sezemice na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0    
 

Usnesení č. 2/2019/XV - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

Městské policie Sezemice na vědomí bez výhrad. 

 

14. Zrušení odměny člena výboru na základě jeho žádosti. 

 

Předkladatel tohoto bodu T. Kučera konstatoval, že důvodová zpráva byla zveřejněna v 

podkladech pro dnešní zasedání zastupitelstva.  Na minulém zasedání zastupitelstva zastupitel 

Karel Mencl požádal o zrušení jeho odměny za výkon člena výboru. Jelikož zastupitelstvo 

odhlasovalo, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva 

náleží nejvyšší odměna a odměny se nebudou sčítat, předložil tedy následující návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil na základě žádosti pana Mudr. Karla Mencla CSc. V souladu s §72 a § 

84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích souhlasí s jeho zřeknutím se odměny za výkon funkce člena 

výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva a schvaluje, aby za výkon funkce 
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člena výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva pobíral pouze odměnu za 

výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši dle usnesení č.7/2018/VI. Odměna 

bude poskytována od 1.5.2019 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0     

 

Usnesení č. 2/2019/XVI - Zastupitelstvo obce Spojil na základě žádosti pana Mudr. Karla 

Mencla CSc. V souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích souhlasí s jeho 

zřeknutím se odměny za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena 

zastupitelstva a schvaluje, aby za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako 

neuvolněného člena zastupitelstva pobíral pouze odměnu za výkon funkce neuvolněného 

člena zastupitelstva obce ve výši dle usnesení č.7/2018/VI. Odměna bude poskytována od 

1.5.2019 

 

15. Různé. 
 

Do tohoto bodu starostka zařadila informaci o současném stavu projektu Starzone a.s., kde 

sdělila, že se nic se nezměnilo a o stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil – nové 

informace nemá, aktuality se občané dozví na webových stránkách obce.  

Další projednávanou záležitostí v bodě různé byl nákupu defibrilátoru do obce Spojil. Radka 

Ministrová ocitovala návrh a zdůvodnění nákupu defibrilátoru od Ing. Nedvěda, který oslovil 

vedení obce dne 19. 4.2019 s tímto návrhem na zařazení bodu na zasedání Zastupitelstva obce 

Spojil dne 24. 4. 2019 a otevřela k tomuto diskusi. Do diskuse se přihlásila R. Ministrová, 

informovala, že defibrilátoru věnovala čas a zjistila, že V Pardubicích ho mají např.ve velkých 

podnicích, sportovištích a VČD a nejbližší obcí, kde defibrilátor mají a mají s ním zkušenost jsou 

Dašice. Zde ho má na starosti Jednotka SDH. K registraci AED je potřeba určit pověřenou 

osobu, provést školení osob, kteří se o něho budou starat. Starostka navrhla,  abychom stejně 

jako v Dašicích oslovili naši JSDH, zdali by byla ochotná zjistit co nejvíce informací k tomuto 

přístroji u hasičů v Dašicích 

Starostka přednesla svůj návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil pověřuje velitele JSDH 

k vypracování zprávy o provozu defibrilátoru v JSDH Dašice a na základě této zprávy i návrhem 

vhodného typu.  

Znovu otevřela k tomuto bodu diskusi. Do diskuse se přihlásil: 

J. Matěj – jednotka v Dašicích pracuje v jiném režimu než tady, hasiči jsou v dosahu, jsou zde 

mrazírny. 

Starostka – souhlasí, sdělila, že pouze navrhla, aby se naši hasiči doptali, protože zde nemáme 

s tímto přístrojem zkušenost, ten důvod proč navrhla naši JSDH, aby se o AED starali, je i ten, že 

naši hasiči mají ve svých řadách profesionálního záchranáře a v rámci registrace je potřeba uvést 

osobu, nebo společnost, která se o něj bude starat. Nepředpokládá se, že JSDH bude muset u 

AED stále být. 

K Mencl – dotaz, zda patří defibrilátor do vybavením městské policie Sezemice, navrhuje, aby 

byl umístěn na OÚ a byl přenosný na jednotlivé akce do SA nebo i do Apolenky. 

Starostka – městská policie AED nevlastní, právě i pro jeho přenos by bylo potřeba mít 

pověřenou osobu.  

Starostka obce požádala velitele JSDH Ing Melouna o krátké vyjádření. 

Ing. Meloun sdělil, že mohou záležitost projednat na zítřejší schůzi jednotky. Pokud bude 

pověřen, požádal o trochu času, vzhledem ke svému stavu po operaci ramene.  
 

Ve 20:25 hodin dorazil zastupitel Jan Křivka. 

Sdělil přítomným svůj souhlas se zakoupením AED, pořizovací cena není tak vysoká, abychom 

měli problém s rozpočtem. Vyloučil by JSDH obce, je to Jednotka JPO V, hasiči jsou 

v zaměstnání, předurčil by městskou polici, protože tu budou dříve a doporučil by zakoupit AED 

i městské policii v rámci mikroregionu.  
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Po další diskusi, do které se postupně přihlásili J. Křivka, R. Ministrová, D. Štěpánková, T. 

Kučera, J. Meloun, Z. Nedvěd, požádala starostka obce pana Křivku o návrh usnesení. 
 

Jan Křivka předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, 

aby v obci byl provozován defibrilátor, a pověřuje místostarostu obce Ing. Tomáše Kučeru a 

člena zastupitelstva obce Jana Křivku, aby učinili kroky pro naplnění tohoto usnesení.  
 

Starostka obce předložila protinávrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením 

schvaluje, aby v obci byl provozován defibrilátor, a pověřuje zastupitele pana Jana Křivku a 

velitele JSDH pana Ing. Melouna, aby učinili kroky pro naplnění tohoto usnesení. 
 

Po další diskusi starostka  R. Ministrová – stáhla protinávrh usnesení a navrhla nový protinávrh 

usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, aby v obci byl provozován 

defibrilátor a pověřuje starostku obce paní Radku Ministrovou  a člena zastupitelstva Jana 

Křivku, aby učinili kroky pro naplnění tohoto usnesení. 

  

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č.2/2019/XVII - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, aby v obci 

byl provozován defibrilátor a pověřuje starostku obce paní Radku Ministrovou a člena 

zastupitelstva Jana Křivku, aby učinili kroky pro naplnění tohoto usnesení. 

 

Starostka informovala, že stále není uzavřena otázka provozu a údržby LVS. 

Opětovně požádala minulé vedení o součinnost vedoucí k dořešení této kauzy z těchto důvodů: 

Dle PD je třeba provádět servisní úkony pravidelně, dle vyjádření dodavatele nemá neprovádění 

servisních úkolů vliv na záruku, dle vyjádření bývalého starosty p. Křivky za zastupitelstvu (na 

přelomu r. 2017/2018) při projednávání pořízení systému, jsou servisní úkony součástí ceny díla, 

dle vyjádření p. Rozsypala (na minulém zastupitelstvu) o smlouvě na servis od firmy Kocman 

s.r.o. (ze srpna 2018) ví, ale dle něj takováto smlouva nebyla nutná. Kontrolní výbor doporučuje 

servis 1x za rok.  

Starostka ke své žádosti o součinnost dodala, že si celou dokumentaci nastudovala, ale bohužel je 

na úřadě naprostá absence zápisů, písemných materiálů z jednání a vzhledem k tomu, že nebylo 

ani nic předáno, neustále se potýká se zanedbanou administrativou.  To je problém i lokálního 

výstražného systému.  

Diskutovalo se o absenci směrnice GDPR, která podle slov pověřenkyně GDPR obce měla být 

schválená zastupitelstvem v loňském roce a nebylo tak učiněno. Z tohoto důvodů se schválila na 

dnešním zasedání. Zastupitel Jan Křivka se ohradil s tím, že směrnici GDPR vydal, že je to 

v gesci rady a směrnice je založená na OÚ. Starostka se dotázala, zdali tedy pověřenkyně lže a 

pokud je směrnice na úřadě, nikdo o ní neví a je to stále ten problém, že bývalý starosta nepředal 

úřad, kdyby tak učinil, nemuseli jsme dnes směrnici schvalovat.  

Starostka opětovně vyzvala bývalého starostu, zdali přijdou na OÚ a pomůžou vyřešit servisní 

smlouvu k LVS, která ležela od srpna 2018 na úřadě. Proběhla kratší diskuze na toto téma mezi 

starostkou a zastupitelem J. Křivkou. Pan Křivka sdělil, že v době, kdy smlouva přišla, byl na 

dovolené, po návratu se se smlouvou seznámil a celou věc s paní Gramlich uzavřel tak, že za 

měsíc budou volby a že řešení smlouvy nechá na novém vedení obce.  

Starostka se zeptala, zdali zastupitel J. Křivka paní Gramlich sdělil, že po volbách na úřadě 

nehodlá předat ani papír a že patrně budou problémy se včasným podepsáním smlouvy? 

Ve 21:15 hodin zastupitel Jan Křivka odešel ze zasedání s odůvodněním, že odmítá sedět v tomto 

pingpongovém prostředí.  

Starostka obce požádala také o vyjádření zastupitele S. Rozsypala. Svatopluk Rozsypal sdělil, že 

by se rád vyjádřil, ale to by musel starostku urazit, a to nechce.   

 

Další v bodě Různé: Starostka poprosila hlavně majitele větších okrasných zahrad, kteří 

využívají služeb různých zahradnických firem, aby tyto firmy požádali o odvážení většího 
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množství biologického odpadu přímo na skládku do Dražkovic, která je pro občany Spojila 

zdarma na základě smlouvy uzavřené se Službami města Pardubic. Velmi se tím ulehčí nelehká 

práce při třídění a údržbě bioskládky na polní cestě směrem na Staročernsko a ušetří se vysoké 

náklady obce spojené s následnou likvidací tohoto odpadu. Poděkovala občanům i za 

zaměstnance obce.  
 

Nakonec starostka obce pozvala na nejbližší konané akce v obci - Čarodějnice, Stavění máje, 

Gurmánskou akci – Setkání s chřestem, Nohejbalový turnaj, Kácení máje, Májovou veselici  a 

Rodinný turnaj v pétanque v rámci akce Stavění máje a Vítání léta. 

Informovala, že 7. 5. se uskuteční valná hromada Svazku obcí Loučná.  

 

16. Závěr. 

 

Na závěr starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci, 

všem občanům za účast. Pozvala všechny na příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat 

26. 6. 2019 od 18.30 hodin.  

Paní starostka ještě dala možnost občanům, kteří mají nějakou připomínku nebo se chtějí na něco 

zeptat.  

P. Dvořák – řešení křižovatky v ul. Na Okrajích – Okružní, zhoršená viditelnost přes vystavený 

plot, řešit zrcadlem. 

K. Mencl – poznámka k některým občanům, aby si osvěžili, že je tu přednost zprava. 

J. Štěpánek čp. 51 – než bude vyřešen „kruhák“, dočasné řešení snížení rychlosti, nebo posunutí 

cedule Pardubice až za křižovatku. 
 

Zasedání ZO Spojil bylo ukončeno v 21:27 hodin 

Zvukový záznam celého zasedání zastupitelstva a jednotlivých bodů na www.spojil.com.  

starostka obce                                                                                          

Radka Ministrová  ............................... 

 

Ověřovatelé zápisu:    

Karel Mencl      ……………………                                  

Daniel Přibyl ……………………    
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