
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.3/2020 

ze dne 24.6.2020 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu Houdovou a Jana Matěje. 

II. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ověřuje správnost Zápisu z jednání Zastupitelstva 

obce Spojil ze dne 20. května 2020. 

III. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu s navrženými 

změnami. 

IV. 

Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí se zařazením území obce Spojil do území působnosti 

MAS Region Kunětické hory (IČ:27009157) na programové období 2021-2027. 

V. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího zasedání 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere RO č. 201/2020 v kompetenci starostky obce na vědomí. 

VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje RO č.2/2020 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil ve 

výši 250 000,- Kč na straně příjmů a 250 000,- Kč na straně výdajů. 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje hodnotící komisi dle Vnitřní směrnice 1/2020 pro 

zadávání veřejných zakázek obcí Spojil pro všechna výběrová řízení obce Spojil pro všechna 

výběrová řízení obce Spojil, pro toto volební období pětičlennou v následujícím složení: 

Tomáš Kučera, Lenka Chlostová, Zdeněk Nedvěd, Jaroslav Jandl a Jiří Netušil. 

IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele 

akce „Veřejná prostranství v obcích“ – úprava travnaté plochy návsi, v rámci PRV čl.20 pro 

rok 2020. „z MAS Region Kunětické hory“. Schválená zadávací dokumentace bude přílohou 

zápisu z tohoto jednání. 

X. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o dotaci z rozpočtu obce Spojil na 

rok 2020 na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

v požadované částce 50 000,- Kč. 



XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje dar Apolence z.s. z rozpočtu obce Spojil na ceny pro 

vítěze jezdeckých závodů v kategorii Pony Soutěže, pořádaných v roce 2020 v areálu 

Apolenka v částce 4 000,-Kč s uvedením, že se jedná o závody pod patronací obce Spojil.  

XII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku Spojil o dotaci z rozpočtu 

obce Spojil na rok 2020 na pokrytí nákladů na přípravu a realizaci oslavy Dne seniorů 

v měsíci říjnu 2020 v požadované částce 10 000,- Kč. 

XIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o stavu pozemku 157/50 v katastru obce Spojil na 

vědomí bez výhrad. 

XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ na vědomí bez výhrad. 

 

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. 

 

XVI. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o současném stavu projektu Starzone 

a.s. na vědomí bez výhrad. 

 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


