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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 4/2019 ze dne 25. 9. 2019 
 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Daniel Přibyl, Jan Matěj, Karel Mencl, 

Svatopluk Rozsypal, Dana Štěpánková, Diana Houdová, Jan Křivka, hosté. 

Omluven:  

Ověřovatelé zápisu:, Jan Křivka, Diana Houdová. 

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 9 členů ZO Spojil z 9, tudíž bylo 

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

navrhla Dianu Houdovou a Jana Křivku. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

  

Usnesení č. 4/2019/I - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu 

Houdovou a Jana Křivku. 
 

Zapisovatelkou byla pověřena M.Čápová. Zápis ze zasedání č. 3/2019 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 minulých zasedání - předkladatel místostarosta 

  3/ Projednání a schválení plánu zasedání Zastupitelstva obce Spojil na období 10.2019 až 

4.2020 - starostka 

 4/ Projednání návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 

dohodu o umístění stavby č.IV-12-2019411/VB/1: název stavby SPOJIL, K HÁJOVNĚ 

Č.P. 111/1 KNN - místostarosta 

 5/ Projednání návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.9.2016 reg.č.99015234202 

mezi Komerční bankou, a.s. a obcí Spojil – starostka a předsedkyně FV 

 6/ Projednání návrhu Smlouvy o veřejné finanční podpoře č.1 mezi Oblastní Charitou 

Pardubice a obcí Spojil + podpora hospicové péče - starostka 

 7/ Schválení poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH – Smlouva 

o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární 

ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo č. 

OKŘ/19/24834 mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil - starostka 

 8/ Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 

pro rok 2020 obec Spojil - starostka 

 9/ Informace o rozpočtovém opatření č. 203/2019 v kompetenci starostky obce –      starostka 

10/ Zpráva o činnosti OÚ – starostka 

11/ Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce     

komunikací III/2982 a 1/36 Pardubice -Hůrka – starostka  

12/ Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – místostarosta 

13/Různé 

14/ Závěr 

 

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

Spojil řídilo předloženým programem a uvedla, že materiály k jednotlivým bodům byly 
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dopředu zveřejněny na místě obvyklém a ze strany zastupitelů ani jiných občanů obce nebyli 

vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/II - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu.  

 

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání. 

Předkladatel tohoto bodu T. Kučera, místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozích 

zasedání ZO č. 2/2019 ze dne 24.4.2019 a ZO č. 3/2019 ze dne 26.6.2019 a konstatoval, že 

jsou plněna. 
 

T. Kučera, místostarosta obce předložil návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil bere 

informace o plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil ze dne 

24.4.2019 a 26.6.2019 na vědomí bez výhrad. 
 

Diskuse k tématu: plnění Usnesení o provozování AED - K. Mencl – nesouhlasí, že je 

usnesení ohledně defibrilátoru splněno. Bylo odsouhlaseno, že bude v obci provozován a ne, 

že bude provozován Městskou policií.  

J. Křivka – zkreslena vůle zastupitelstva, vůle zastupitelstva byla, že bude provozován v obci 

Spojil, nepovažuje tedy usnesení k defibrilátoru za naplněné.  

R. Ministrová - diskuse již proběhla na minulém zastupitelstvu. 

Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

 

Hlasování: Pro 6, proti 3, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/III - Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil ze dne 24.4.2019 a 26.6.2019 na vědomí 

bez výhrad. 

3. Projednání a schválení plánu zasedání Zastupitelstva obce Spojil na období 

10.2019 až 4.2020 - starostka. 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová,  a navrhla, že v souladu s jednacím řádem 

ZoS, čl.3 odst.2) na období říjen 2019 až duben 2020 stanovit následující termíny ZoS: 

20.11.2019; 18.12.2019; 26.2.2020; 22.4.2020. V případě aktuální potřeby je možné termíny 

příslušně upravit, případně svolat zastupitelstvo častěji. 

 

Podala návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil bere předložený plán zasedání ZoS na 

období říjen 2019 až duben 2020 na vědomí bez výhrad. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/IV - Zastupitelstvo obce Spojil bere předložený plán zasedání  ZoS na 

období říjen 2019 až duben 2020 na vědomí bez výhrad. 

 

4. Projednání návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2019411/VB/1: název 

stavby SPOJIL, K HÁJOVNĚ Č.P. 111/1, KNN - místostarosta 

Předkladatelem tohoto bodu byl T. Kučera, vysvětlil, že se jedná o standardní postup při 

výstavbě rodinného domku kde je potřeba zajistit přípojku elektrické energie. Daný návrh 

smlouvy byl projednán ve stavební komisi bez připomínek. Jednáním vedení obce se podařilo 

zvýšit částku za služebnost z 1 000,- Kč na 8 000,- Kč. Přednesl návrh na usnesení – ZoS 

schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
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dohodu o umístění stavby č.IV-12-2019411/VB/1: název stavby SPOJIL, K HÁJOVNĚ Č.P. 

111/1, KNN. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se  

 

Usnesení č. 4/2019/V - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předloženou Smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č.IV-

12-2019411/VB/1: název stavby SPOJIL, K HÁJOVNĚ Č.P. 111/1, KNN. 

 

5. Projednání návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.9.2016 reg. 

č. 99015234202 mezi Komerční bankou a obcí Spojil – starostka a 

předsedkyně FV 

Předkladatelem bodu byla starostka obce a předsedkyně FV. Starostka spolu s Finančním 

výborem se zabývali problematikou zvyšování úroků z úvěru a pro zastupitelstvo obce 

připravili podklady k projednání stávajícího stavu a návrh Komerční banky Dodatkem 

k úvěrové smlouvě fixovat úrok na 1,86% p.a. do doby splatnosti, tedy do září roku 2031. 

Předsedkyně FV seznámila s usnesením FV a doporučila Zastupitelstvu obce Spojil Dodatek 

č. 2 schválit. 

R. Ministrová před otevřením diskuse poprosila zastupitele, aby veřejně sdělili své stanovisko 

k projednávanému bodu. 

18:51 – 18:52 technická přestávka na žádost pana zastupitele Jana Křivky. 

Vyjádření všech zastupitelů bylo souhlasné.  

Vyjádření zastupitelů na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

 

Starostka přednesla návrh na usnesení -  Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č.2 ke 

Smlouvě o úvěru ze dne 23.9.2016 reg. č. 99015234202 v předloženém znění, konstatující, že 

úroková sazba bude pevná a neměnná po celou dobu trvání úvěru a bude činit 1,86% p. a. 

z jistiny Úvěru. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/VI -  Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o 

úvěru ze dne 23.9.2016 reg. Č. 99015234202 v předloženém znění, konstatující, že 

úroková sazba bude pevná a neměnná po celou dobu trvání úvěru a bude činit 1,86% p. 

a. z jistiny Úvěru. 
 

 

6. Projednání návrhu Smlouvy o veřejné finanční podpoře č.1 mezi Oblastní 

Charitou Pardubice a obcí Spojil + podpora hospicové péče - starostka 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce informovala, že po konzultaci 

s p. účetní a oddělením auditu krajského úřadu navrhuje Smlouvu o veřejné podpoře 

neschvalovat, je upravována dodatky a nelze ji považovat za formálně správnou. Požádá 

zástupce Charity, aby smlouvu upravili tak, že bude splňovat podmínky veřejnoprávní 

smlouvy. Vzhledem k vadám Smlouvy o veřejné podpoře navrhla schválit příspěvek formou 

Darovací smlouvy Oblastní charitě Pardubice na úkony pečovatelské služby pro občany obce 

Spojil ve výši 10 000,- Kč, stejně jako každoročně poskytujeme dar formou Darovací 

smlouvy ve výši 5 000,- Kč jako podporu domácí hospicové péče. 

Návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě 

Pardubice a to ve výši 10 000,- Kč na úkony pečovatelské služby pro občany obce Spojil a  ve 

výši 5 000,- Kč na podporu domácí hospicové péče. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
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Usnesení č. 4/2019/VII - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje poskytnutí daru Oblastní 

charitě Pardubice a to ve výši 10 000,- Kč na úkony pečovatelské služby pro občany obce 

Spojil a  ve výši 5 000,- Kč na podporu domácí hospicové péče. 

 

7. Schválení poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky 

SDH – Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce 

z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. Kolo č. OKŘ/19/24834 

MEZI Pardubickým krajem a obcí Spojil - starostka 

Předkladatelkou tohoto bodu R. Ministrová a uvedla, že v rámci této dotace obdržela žádost 

od velitele jednotky SDH Ing. Jana Melouna k pořízení jednovrstvých zásahových oděvů 

v počtu 6 kusů. Obec Spojil žádost podala a získala dotaci na 6 ks jednovrstvých zásahových 

oděvů ve výši 27 000,- Kč (70%) spoluúčast obce je vzhledem k celkové ceně oděvů cca 

13 000,- Kč (30%) K podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je třeba doložka o jejím schválení 

Zastupitelstvem obce Spojil. 

Přednesla návrh na usnesení – Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předložený návrh 

Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo č. 

OKŘ/19/24834. 

 

Diskuse k tématu: formální náležitosti žádosti o dotaci J. Křivka, R. Ministrová, poděkování a 

upřesnění aktuální ceny J. Meloun, velitel JSDH  

Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/VIII - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předložený návrh Smlouvy 

o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. 

kolo č. OKŘ/19/24834. 

 

8. Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu 

obnovy venkova pro rok 2020 obec Spojil - starostka 

Předkladatelkou tohoto bodu byla starostka obce R. Ministrová a informovala, že stejně jako 

v minulých letech je opět možné podat žádost o dotaci pro jednotlivé obce do Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje. Požádala zastupitele, že během celého měsíce října 

mohou konzultovat s vedením obce své záměry vyhovující podmínkám vypsaných titulů. 

Vedení obce preferuje využití titulu č.2 pro komplexní úpravu veřejných prostranství, 

zřizování, obnovu a údržbu veřejné zeleně. Dále pak titul č.8, dotace na úroky z úvěru 

projektů k rozvoji infrastruktury.  

Starostka dále seznámila se záměry podání žádosti o dotaci Svazku obcí Loučná a MAS 

regionu Kunětická hora II z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. 

 

Diskuse k tématu: přesný název dotačního titulu, návrhy možných využití dotačních 

prostředků 

J. Křivka – doporučil by využít pro nátěry nově vystavených stožárů VO a dokončení 

cyklostezky od rybníku na Dubinu.  K. Mencl, T. Kučera, R. Ministrová, D. Přibyl  

J.Křivka - ještě jedna akce na zamyšlenou, vybudování parkovacího pruhu v ulici Okružní 

Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

 

Přednesla návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere přednesené záměry na vědomí 

bez výhrad. 

 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
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Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/IX - Zastupitelstvo obce Spojil bere přednesené záměry na vědomí 

bez výhrad. 

 

9. Informace o rozpočtovém opatření č. 203/2019 v kompetenci starostky obce 

- starostka 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, vysvětlila jednotlivé položky k RO č. 

203/2019 v kompetenci starostky a uvedla, že se jedná především o zařazení částky ve výši 

110 000,- Kč z dotace POV 2019 do rozpočtu obce. Přednesla návrh na usnesení – 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č. 203/2019 na vědomí bez výhrad. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/X - Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č. 203/2019 na 

vědomí bez výhrad. 

 

10. Zpráva o činnosti OÚ - starostka 

Předkladatelkou tohoto bodu R. Ministrová, přečetla zprávu o činnosti OÚ od minulého 

zastupitelstva. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

Přednesla návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

 

Diskuse: Dotaz na plnění povinností silničního správního úřadu na místní komunikaci na 

nebezpečné překážky v silnici v ulici K Hájovně – J. Křivka, R. Ministrová.  

OZV č.5/2018 – J. Křivka, R. Ministrová 

Umístění zrcadla na křižovatce Na Okrajích – Okružní – P. Dvořák, T. Kučera, J. Křivka,     

Politická reprezentace naší obce na sněmu SMOČR v Ostravě – J. Křivka, R. Ministrová 

Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/XI - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

 

11. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil 

na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – starostka 

Zpravodajem tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce a informovala že, dle vyjádření 

pana Jaroslava Tomšů z Ředitelství silnic a dálnic ČR se v současné době doplňují další, 

stavebním úřadem vyžádané podklady, potřebné pro znovu zahájení územního řízení stavby 

I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy.  

Další informací k tomuto bodu byla Veřejná vyhláška - snížení rychlosti v křižovatce na 

50km/h v obou směrech. Veřejná vyhláška je zveřejněna na úřední desce. 

Návrh na usnesení - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu 

řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 

Pardubice – Hůrka na vědomí bez výhrad. 

 

Diskuse k tématu: harmonogram výstavby kruhové křižovatky ze září 2018, 

snížení rychlosti v křižovatce- veřejná vyhláška J. Křivka, T. Kučera, R. Ministrová 

Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
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Usnesení č. 4/2019/XII - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o 

současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce 

komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka na vědomí bez výhrad. 

 

 

12. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – místostarosta 

Zpravodajem tohoto bodu byl místostarosta T. Kučera, který se dne 2.9.2019 účastnil 

veřejného  projednání XX. změny ÚP města Pardubice a informoval se na podrobnosti ve věci 

změn týkajících se rozšiřování projektu Starzone. Námitky, které obec vznesla v roce 2016 

prostřednictvím paní magistry Hamplové, byly zpracovány a bylo vypracováno nové SEA 

hodnocení, obsahující podmínky pro případné zastavění dané lokality. K těmto podmínkám 

jsme vznesli další připomínky. 

Návrh na usnesení – Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu 

projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad. 

 

Místostarosta ve zprávě doplnil, že podmínky jsou veřejně přístupné na webu magistrátu 

Pardubic. 

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4/2019/XIII - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o 

současném stavu projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad. 

 

13. Různé 

Diskuse na téma: dotace na multifunkční hřiště 2019 J. Křivka, T. Kučera, S. Rozsypal, stav 

finančních prostředků na účtech obce, J. Křivka, D. Houdová, R. Ministrová, multifunkční 

hřiště výhled P. Dvořák, p. Ministrová, dlouhodobá neúčast zastupitele na jednáních ZoS 

P. Kment, J. Křivka, příspěvek k činnosti obce J. Meloun st. 

Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

 

R. Ministrová požádala občany, spolky, popř. sdružení aby dodali na obec požadavky na 

případné příspěvky z obecního rozpočtu pro rok 2020 do 10. října 2019.  

 

14. Závěr 

Na závěr poděkovala všem členům zastupitelstva a občanům za připomínky, dotazy a náměty 

pro další činnost. Pozvala všechny na příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat 

20.11.2019.  

 

Zasedání ZO Spojil bylo ukončeno v 20:28 hodin 

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

 

starostka obce                                                                                          

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

 

Ověřovatelé zápisu:   Diana Houdová      ……………………                                  

                                    Jan Křivka             ……………………    

 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
http://www.spojil.com/

