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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 5/2019 ze dne 20. 11. 2019 

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

Štěpánková, Diana Houdová, hosté. 

Omluven: Jan Křivka, Svatopluk Rozsypal 

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 18:31 hodin, jednání se zúčastnilo 7 členů ZO Spojil z 9, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášení schopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Karla Mencla a Daniela Přibyla. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 - usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5/2019/I - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Karla 

Mencla a Daniela Přibyla. 

Zapisovatelkou byla pověřena D. Štěpánková.  

Zápis ze zasedání č. 4/2019 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-předkladatel starostka. 

2) Kontrola plnění usnesení minulých zasedání-předkladatel místostarosta. 

3) Informace k programu Participativního rozpočtu obce Spojil – zpravodaj starostka. 

4) Projednání a schválení Darovací smlouvy pro Apolenka z.s. 50 000,- na sociální služby – 

předkladatel místostarosta. 

5) Projednání Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil a vyhlášení dotačního 

řízení „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 

2020“ – předkladatel starostka. 

6) Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2020 a Střednědobého výhledu obce 

Spojil do roku 2023 – předkladatel starostka a předsedkyně FV. 

7) Projednání Směrnice obce Spojil o zadávání veřejných zakázek – předkladatel starostka. 

8) Projednání a schválení OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – 

předkladatel místostarosta. 

9) Projednání a schválení OZV č.4/2019 o nočním klidu  – předkladatel místostarosta. 

10) Projednání a schválení Smlouvy o upsání akcií Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – 

předkladatel místostarosta. 

11) Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka. 

12) Informace o vybraných záměrech žádostí o dataci z POV PK obec Spojil – zpravodaj 

starostka. 

13) Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce 

komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starostka.  

14) Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj místostarosta. 

15) Různé. 

16) 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 nebyly 

vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 - usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5/2019/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu.  

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání. 

Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání 

ZO č. 4/2019 ze dne 25. 9. 2019 a konstatoval, že jsou plněna. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího zasedání 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 - usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5/2019/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

3. Informace k programu Participativního rozpočtu obce Spojil – 

zpravodaj  - starostka. 

Participativní rozpočtování je postup, ve kterém je důraz kladen na samostatnou aktivitu 

jednotlivých občanů či formálně i neformálně organizovaných skupin obyvatel. Vedení obce 

stanoví jasná a jednoduchá pravidla, která určují, s jakými nápady mohou do čerpání 

rozpočtované částky vstupovat. Občané stojí za svými návrhy a úřad je pro ně partnerem, 

který jim pomáhá jejich návrhy dopracovat do realizovatelné podoby a zároveň zajišťuje 

jejich propagaci mezi běžnou veřejností. O realizovatelných projektech v závěru probíhá 

hlasování přístupné všem obyvatelům města. Výhodou tohoto postupu je motivace občanů k 

řešení jim blízkých témat či problémů 

Vedení obce se spolu s finančním výborem na jeho jednání shodlo, že program 

participativního rozpočtu odloží a pro příští rok ho nahradí občanům Spojila umožněním 

požádat obec o realizaci jejich projektu  z rozpočtu obce Spojil. 

Informace - bez hlasování. 

4. Projednání a schválení Darovací smlouvy pro Apolenka z.s. 50 000,- na 

sociální služby – předkladatel místostarosta. 

Při schvalování rozpočtu na rok 2019 byla na žádost Apolenky z.s. v rozpočtu pro sociální 

služby, které poskytuje Apolenka z.s. připravena částka 50.000 Kč. Vzhledem k tomu, že 

darovací smlouva v letošním roce dosud nebyla schválena, zařadil jsem ji na dnešní jednání. 

Na základě připomínky pana Daniela Přibyla byla učiněna změna ve smlouvě: „Podle ust. § 

2055 a násl. zákona č. 89 n/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění“. Místostarosta 

obce následně předložil takto doplněný návrh smlouvy zastupitelstvu k projednání a 

následnému schválení. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Spojil a 

společností Apolenka z.s. na peněžitý dar na sociální služby ve výši 50 000,- Kč 

v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 - usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 5/2019/IV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje darovací smlouvu mezi obcí 

Spojil a společností Apolenka z.s. na peněžitý dar na sociální služby ve výši 50 000,- Kč 

v předloženém znění. 

5. Projednání Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil a 

vyhlášení dotačního řízení „Podpora spolků, sdružení a zájmových 

skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2020“ – předkladatel 

starostka. 

Materiály k tomuto bodu byly předem zveřejněny na místě obvyklém a ze strany zastupitelů 

ani občanů obce nebyl k tomuto tématu do začátku zastupitelstva vznesen dotaz ani 

připomínka, vyjma pana Karla Mencla, který se předem přihlásil do diskuse. 

Starostka uvedla důvody pro změnu dlouhodobě nastavené finanční podpory spolkům či 

občanským sdružením formou darů. Spolková činnost v obci se úspěšně rozvíjí a požadavky 

na finanční podporu stoupají. Z hlediska transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky 

je nutné změnit zavedený systém darovacích smluv na formu příspěvku na základě 

veřejnoprávní smlouvy, tedy dotace z rozpočtu obce. 

K tomuto bodu jednání se přihlásili do diskuze K. Mencl, R. Ministrová, J. Matěj, Z. Nedvěd, 

R. Nedvědová, J. Meloun st., T. Kučera, D. Houdová. 

Proběhla téměř hodinu dlouhá diskuze, kdy byly vznášeny argumenty pro i proti, debatovalo 

se o nutnosti nastavení pravidel pro čerpání peněz z rozpočtu obce, o složitosti žádosti a její 

případné zjednodušení a o možnosti odložení projednání tohoto bodu jednání na příští jednání 

zastupitelstva.  

Diskuze zastupitelů a veřejnosti na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

K. Mencl k tomuto bodu předložil protinávrh na usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením odkládá jednání o bodu č. 5, kterým je 

„Projednání Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil a vyhlášení dotačního 

řízení Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 

2020“ do doby, než bude obsah tohoto bodu projednán s vedením spojilských spolků sdružení 

a zájmových skupin působících na území obce Spojil.  

Hlasování o protinávrhu: Pro 2, proti 4, zdržel se 1 – usnesení nebylo přijato. 

Starostka obce předložila k tomuto bodu 2 návrhy na usnesení:  

Návrh 1. usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil vyhlašuje Dotační řízení a schvaluje Pravidla 

pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin 

a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2020 v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5/2019/V: Zastupitelstvo obce Spojil vyhlašuje Dotační řízení a schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil „Podpora spolků, sdružení a 

zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2020 v předloženém znění. 

Schválená pravidla budou přílohou zápisu. 

Návrh 2. usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil určuje v návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 

částku 200 000,- Kč na toto Dotační řízení z paragrafu 3639 komunální služby a rozvoj obce, 

položky 5222 neinvestiční transfery spolkům. Určená částka bude dle schválených pravidel 

rozdělena mezi uchazeče. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
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Usnesení č. 5/2019/VI: Zastupitelstvo obce Spojil určuje v návrhu rozpočtu obce pro rok 

2020 částku 200 000,- Kč na toto Dotační řízení z paragrafu 3639 komunální služby a 

rozvoj obce, položky 5222 neinvestiční transfery spolkům. Určená částka bude dle 

schválených pravidel rozdělena mezi uchazeče. 

6. Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2020 a 

Střednědobého výhledu obce Spojil do roku 2023 – předkladatel 

starostka a předsedkyně FV. 

Starostka konstatovala, že materiály k tomuto bodu byly dopředu zveřejněny na místě 

obvyklém a ze strany zastupitelů ani jiných občanů obce do dnešního dne nebyl vznesen k 

danému tématu žádný dotaz ani připomínka. Předala slovo předsedkyni FV Dianě Houdové, 

která seznámila přítomné se zprávou FV k rozpočtu obce: 

Předsedkyně FV: Při tvorbě příjmové části rozpočtu pro rok 2020 vycházel FV z plnění 

rozpočtovaných příjmů obce Spojil 2019 a z předpokládaných daňových příjmů obce 2020 z 

RUD, tyto částky byly členům FV prezentovány jako předpoklad. Při tvorbě a navržených 

úpravách výdajové části pro rok 2020 vycházel FV z plnění rozpočtovaných výdajů obce 

Spojil 2019, dále z informací a návrhů úprav některých smluvních vztahů pro rok 2020 od 

starostky obce.  

Starostka: Návrh obou dokumentů byl zpracován a vyvěšen na úřední desku obce Spojil 

24.10.2019 Upravené dokumenty ke schválení: ( viz materiály k bodu 6) Střednědobý výhled 

je upraven v položkách výdajů roku 2022 a 2023 tak, aby běžné výdaje obce nepřesahovaly 

celkové příjmy, o stejnou částku byly upraveny kapitálové výdaje. Úpravy zveřejněného 

návrhu rozpočtu obce Spojil pro rok 2020 spočívají v jednotlivých úpravách příjmů a výdajů 

tak, že tam, kde návrh vychází z předpokladu a nyní je známa konkrétní částka, budou ve 

schvalovacím procesu tyto částky uvedeny v přesné výši. 

Starostka předala slovo předsedkyni FV, aby nás seznámila s přijatými usneseními FV. 

Předsedkyně FV:  

Přijatá usnesení finančního výboru k výhledu a rozpočtu obce Spojil: 

I/FV/11112019: Finanční výbor obce Spojil schvaluje změny v návrhu rozpočtu a 

rozpočtovém výhledu a schvaluje svým usnesením návrh Střednědobého výhledu a Rozpočtu 

obce Spojil pro rok 2020. Rozpočet schvaluje jako schodkový s příjmy ve výši 7 094 300,- 

výdaji ve výši 11 693 300,- a financováním ve výši 4 599 000,- Kč. 

Přijaté usnesení finančního výboru: 

II/FV/11112019: Finanční výbor obce Spojil svým usnesením doporučuje zastupitelstvu obce 

Spojil schválit návrh Střednědobého výhledu a schodkový návrh rozpočtu obce Spojil na rok 

2020 s příjmy ve výši 7 094 300,- výdaji ve výši 11 693 300,- a financováním ve výši 4 599 

000,- Kč 

Starostka zahájila diskuzi k tomuto bodu.  

Do diskuze se přihlásila B. Melounová s dotazem k položce územního plánování a k navýšení 

položky bezpečnost a veřejný pořádek.  

Diskuze zastupitelů a veřejnosti na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

Starostka k tomuto bodu předložila 2 návrhy na usnesení: 

Návrh 1. usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje svým usnesením změny v návrhu 

Střednědobého výhledu obce Spojil pro rok 2020 - 2023 a schvaluje Střednědobý výhled obce 

Spojil pro rok 2020 - 2023. 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
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Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5/2019/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje svým usnesením změny v 

návrhu Střednědobého výhledu obce Spojil pro rok 2020-2023 a schvaluje Střednědobý 

výhled obce Spojil pro rok 2020 -2023. 

Návrh 2. usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje změny v návrhu Rozpočtu obce Spojil 

pro rok 2020 a schvaluje svým usnesením Rozpočet obce Spojil pro rok 2020 jako schodkový 

s příjmy ve výši 7 094 300,- výdaji ve výši 11 693 300,- a financováním ve výši 4 599 000,-

 Kč. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato. 

Usnesení bylo přijato. Rozpočtový výhled a Rozpočet obce Spojil bude přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/2019/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje změny v návrhu Rozpočtu 

obce Spojil pro rok 2020 a schvaluje svým usnesením Rozpočet obce Spojil pro rok 2020 

jako schodkový s příjmy ve výši 7 094 300,- výdaji ve výši 11 693 300,- a financováním ve 

výši 4 599 000,- Kč.  

7. Projednání Směrnice obce Spojil o zadávání veřejných zakázek –

předkladatel starostka. 

Starostka konstatovala, že potřebu této Směrnice jako vnitřního předpisu obce diskutovalo 

Zastupitelstvo obce v minulosti už několikrát, směrnice nebyla v předchozích volebních 

obdobích přijata. Argumentem byla především nutnost jejího striktního dodržování v případě 

přijetí a omezení rozhodovacího procesu v čase. Starostka je přesvědčena, že přes tato úskalí 

je třeba tuto směrnici přijmout, především jako formu jasně stanovených pravidel a manuálu 

pro zadávání veřejných zakázek, a předkládá ji zastupitelstvu ke schválení.  

Pro informaci především občanům, odcitovala navrhované členění dle finančních limitů: 

Veřejné zakázky malého rozsahu se pro účely této směrnice dělí na veřejné zakázky: 

1) kategorie A - jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou 

hodnotou nižší nebo rovnou 200.000 Kč vč. DPH, 

2) kategorie B - jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou 

hodnotou vyšší než 200.000 Kč vč. DPH a nepřesahující 500.000 Kč vč. DPH 

3) kategorie C – jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou 

hodnotou vyšší než 500.000 Kč vč. DPH a zároveň nedosáhne 2.000.000 Kč vč. DPH u 

služeb a dodávek nebo 6.000.000 Kč vč. DPH u stavebních prací. 

Směrnicí se zabýval i FV s tímto výsledkem. 

Usnesení III/FV/11112019:  Finanční výbor obce Spojil schvaluje svým usnesením návrh 

Směrnice obce Spojil o zadávání veřejných zakázek a její členění dle finančních kategorií a 

jejich limitů. 

Diskuze: K. Mencl, J. Matěj, T.Kučera  

Diskuze zastupitelů a veřejnosti na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

Starostka předložila návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Směrnici obce 

Spojil o zadávání veřejných zakázek v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1. - usnesení bylo přijato. 

Schválená směrnice bude nedílnou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/2019/IX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Směrnici obce Spojil o 

zadávání veřejných zakázek v předloženém znění. 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
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8. Projednání a schválení OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů – předkladatel místostarosta. 

Místostarosta seznámil přítomné s důvody předložení změn ve vyhlášce: Na základě novely 

zákona o místních poplatcích v obecně závazných vyhláškách (novela zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) jsme provedli aktualizaci naší 

vyhlášky. Vyhláška byla konzultována s ministerstvem vnitra s Ing. Jiřím Johnem. Provedené 

změny jsou formálního charakteru tak, aby znění vyhlášky odpovídalo platnému zákonu po 

jeho novele. Dále přednesl drobné formální úpravy ve vyhlášce na základě připomínek pana 

Přibyla. Jedná se o úpravu v čl. 4 změna č. odstavce, a v čl. 3 až 8 změny ve vysvětlivkách. V 

tomto upraveném znění předložil vyhlášku zastupitelstvu k projednání. 

Starostka doplnila, že poplatek za odpady se nemění. 

Místostarosta předložil návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku obce Spojil č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato. Vyhláška bude součástí zápisu. 

Usnesení č. 5/2019/X: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

obce Spojil č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění. 

9. Projednání a schválení OZV č. 4/2019 o nočním klidu  – předkladatel 

místostarosta. 

Místostarosta seznámil přítomné s důvody předložení změn ve vyhlášce: Vzhledem k tomu, 

že v roce 2020 jsou plánované společenské akce v jiných termínech nežli v roce letošním, je 

potřeba tyto termíny promítnout do vyhlášky pro rok 2020 a proto místostarosta předložil 

aktualizovanou vyhlášku o nočním klidu v obci Spojil. Aktualizací došlo ke změnám v článku 

3. odstavce 2), kde došlo ke změnám termínů stanovení jednotlivých výjimečných případů. 

Dále místostarosta uvedl, že při opětovné kontrole zjistil, že ve vyhlášce chybí zrušovací 

článek, který ruší vyhlášku předchozí a proto předložil doplněný návrh vyhlášky:  

Stávající článek 4 se přečíslovává na článek 5 a jako článek 4 se doplňuje článek s názvem 

Zrušovací ustanovení s jedním odstavcem a textem: Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 

8/2018, o nočním klidu. Vyhlášku v doplněném znění předložil k projednání a schválení 

zastupitelstvu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil 

č.4/2019 o nočním klidu v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato. Vyhláška bude přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/2019/XI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

obce Spojil č.4/2019, o nočním klidu v předloženém znění. 

10. Projednání a schválení Smlouvy o upsání akcií Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. – předkladatel místostarosta. 

Materiály k tomuto bodu byly dopředu zveřejněny na místě obvyklém a ze strany zastupitelů 

ani jiných občanů obce do dnešního dne nebyl vznesen k danému tématu žádný dotaz ani 

připomínka. Dne 23.5.2019 přijala valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. V rámci plnění 

tohoto usnesení byl připraven návrh smlouvy o upsání akcií, který musí schválit zastupitelstvo 

obce. Návrh smlouvy Vám tímto předkládám k projednání a následnému schválení. Více 
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informací je možné získat z průvodního dopisu Ing. Aleše Vavřičky, místopředsedy 

představenstva a ředitele společnosti VaK Pardubice a.s.. Tento dopis je též součástí materiálu 

k zasedání zastupitelstva. 

Místostarosta předložil návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh Smlouvy o 

upsání akcií mezi Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ 60108631 a Obcí Spojil, IČ 

00190900 v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. - usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5/2019/XII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh Smlouvy o upsání 

akcií mezi Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ 60108631 a Obcí Spojil, IČ 

00190900 v předloženém znění. 

11. Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka.  

Od minulého jednání zastupitelstva v období říjen a listopad se obecní úřad věnoval realizaci 

akcí podpořených dotacemi z POV PK na rok 2019, realizací závlahového systému ve 

Sportovním areálu, výsadbě stromů a keřů na dětském hřišti a v prostoru parcely čp.157/50 za 

budovou altánu. Součástí jedné z těchto akcí byla i rekonstrukce trávníku na části tohoto 

pozemku. Vzhledem k tomu, že pozemek byl ve svrchní částí půdního profilu vyhodnocen 

jako nevyhovující pro zatravnění, nechala obec zpracovat pedologický průzkum a na základě 

jeho výsledků připravila pro rekonstrukci trávníku pouze tu část pozemku, na kterém nebyla 

navezena zemina smísená s odpadem stavebního a komunálního charakteru. Výstupy 

z pedologického průzkumu bude obec řešit s příslušným orgánem ochrany Zemědělského 

půdního fondu.  

Na části pozemku připraveného k zatravnění jsme nechali vysadit pět ovocných stromků pro 

naše nejmenší občánky a budeme s výsadbou pokračovat tak, jak nám budou noví občánci 

přibývat…. 

Celá zpráva byla zveřejněna ve Spojilském zpravodaji č.5/2019 a je součástí tohoto zápisu. 

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

bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato. Zpráva bude součásti zápisu. 

Usnesení č. 5/2019/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

12. Informace o vybraných záměrech žádostí o dataci z POV PK obec Spojil 

– zpravodaj starostka. 

Obec Spojil požádá o dotaci z Programu obnovy venkova v těchto vypsaných titulech. 

 Dotační titul 8 – Dotace na úroky z úvěru projektů k rozvoji infrastruktury, probírali 

jsme na minulém zastupitelstvu rámci fixace úroků, jako další způsob optimalizace výdajů na 

úroky z úvěru u KB. 

 Dotační titul 1-5 - Žádat budeme v Dotačním titulu 2, část 1 Komplexní úprava 

veřejných prostranství. Bude třeba opravit stávající suché zídky na návsi, repasovat zemní 

osvětlení návsi a podobně (předpokládané náklady budou cca 50 000) a dále na veřejnou 

zeleň ( lokalita náves, okolí kaple, morčák, rybníček) (předpokládané náklady odhadujeme 

cca 200 000,- ). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o vybraných záměrech žádostí o 

dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje za obec Spojil na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato. 



Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil 20.11.2019 

Zápis 5/2019 20.11.2019  8 z 9 

Usnesení č. 5/2019/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o vybraných 

záměrech žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje za obec 

Spojil na vědomí bez výhrad. 

13. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce 

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

zpravodaj starostka.  

Ve středu 25. 9. 2019 na jednání Zastupitelstva obce Spojil proběhla diskuse k současnému 

stavu plánované výstavby kruhové křižovatky. Pan zastupitel Křivka vznesl mnoho otázek na 

minulém jednání zastupitelstva. Odpovědi na vznesené dotazy starostka uvedla v souhrnném 

vyjádření vedení ŘSD ČR, Pardubice ze dne 30. 9. 2019. Informace je zveřejněna také na 

webu obce.  

Územní řízení bylo zahájeno, oznámení o zahájení územního řízení na stavbu I/36 Pardubice, 

Dubina – Počapelské Chalupy jsme obdrželi 4. listopadu, a to formou Oznámení MmP, 

stavebního úřadu od ŘSD. 

Na minulém zastupitelstvu diskutované snížení rychlosti v křižovatce na 50 km/h v obou 

směrech již závisí jen na termínu umístění značení Ředitelstvím Silnic a Dálnic. 

Diskuze – Jan Štěpánek, zdali je nějaká představa, kdy bude nebo by mělo být územní řízení 

ukončené. 

R. Ministrová - Stavba kruhového objektu se řeší jako samostatný objekt, musíme doufat, že 

územní a stavební řízení proběhne rychleji, bez připomínek a tedy co nejdříve. 

Diskuze zastupitelů a veřejnosti na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o současném stavu 

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

Pardubice – Hůrka na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5/2019/XV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o 

současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce 

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

14. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj 

místostarosta. 

Veřejné projednávání XXI. změny územního plánu města Pardubic se bude konat 16. 12. kde 

je i zmínka o změnách v lokalitě Starzone, Jedná se o aktualizaci dle současného stavu a o 

přípravu pozemků pro výjezd ze Starzone z jihovýchodní strany, kde se připravuje výstavba 

kruhové křižovatky. Stavební komise obce se bude touto problematikou zabývat na svém 

dalším jednání a deleguje člena na toto veřejné projednání. S navrhovanými změnami se 

můžete seznámit na webových stránkách Pardubic. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o současném stavu 

projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5/2019/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o 

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

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

Jan Meloun st. k bodu kruhová křižovatka – samozřejmě chápe, že obec nemá páky nutit 

stavební úřad, aby konal, obec by se měla dotazovat, nejlépe písemně každých 14 dní, nebo 

1x za měsíc, zdali jsou tam nějaké problémy, zdali může v té věci něco udělat, jak věc 

pokračuje, ne čekat, jak to dopadne. 

R. Ministrová - obec zvolila cestu ne přes prací zavalený stavební úřad, ale je ve stálém 

kontaktu se ŘSD s Ing. Tomšů, který obec každý měsíc informuje, jak se situace vyvíjí a tyto 

informace předáváme dále zastupitelstvu a občanům. Pokud bude potřeba kontaktovat i 

stavební úřad, jsme připraveni to učinit. 

T. Kučera – situaci samozřejmě sledujeme, 3.12. se bude konat veřejné projednávání tohoto 

územního řízení, stavební komise obce se tímto také zabývá. Další bližší informace budeme 

mít po tomto veřejném projednávání.  

Starostka obce zmínila výrok pana zastupitele Křivky, na jeho FB z 17.11. k politické 

reprezentaci obce. 

Diskuse se zúčastnili: K. Mencl, D. Horký, R. Ministrová, Z. Nedvěd, J. Matěj. 

Diskuze zastupitelů a veřejnosti na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/ 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva - středa 18. prosince 2019 od 18,30 hod. 

Konec zasedání ZoS - 21:04 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva najdete na:  

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

 

 

 

 

Radka Ministrová ….....…......................  
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Karel Mencl  ….....…...................... 
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