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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 6/2020 ze dne 25.11.2020 

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

Houdová, Karel Mencl, Jan Matěj, hosté. 

Omluven: 

Neomluven: Svatopluk Rozsypal 

Ověřovatelé zápisu: Diana Houdová, Karel Mencl 

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 18:30 hodin, jednání se zúčastnilo 7 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Dianu Houdovou a Karla Mencla. 

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

Usnesení č. 6/2020/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu 

Houdovou a Karla Mencla. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 5/2020 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. Projednání a schválení plánu zasedání Zastupitelstva obce Spojil na období 12.2020 až 

6.2021 – předkladatel starostka. 

4. Informace o RO 202/2020 v kompetenci starostky – zpravodaj starostka 

5. Projednání a schválení RO č.4/2020 v kompetenci ZoS – předkladatel starostka. 

6. 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 

2021“ – předkladatel starostka. 

7. Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2021 – předkladatel starostka a 

předsedkyně FV. 

8. Informace o Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících s DPmP a.s. pro rok 

2021 – předkladatel starostka. 

9. Schválení dodatku č.14 ke smlouvě o dílo č. 01/2009 uzavřené SmP Odpady a.s. pro rok 

2021 – předkladatel místostarosta. 

10. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště – předkladatel místostarosta. 

11. Aktualizace Programu rozvoje obce Spojil – předkladatel místostarosta. 

12. Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy 

venkova pro rok 2021 obec Spojil – předkladatel místostarosta. 

13. Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy 

venkova pro rok 2021 MAS Region Kunětické hory II - předkladatel místostarosta. 

14. Informace o průběhu vyhodnocení ÚP – předkladatel místostarosta. 
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15. Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka. 

16. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce 

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

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

18. Různé. 

19. Závěr. 

 

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

Spojil řídilo předloženým programem. 

Usnesení č. 6/2020/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu. 

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

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání – předkladatel 

místostarosta. 

Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání 

ZoS č. 5/2020 ze dne 24.09. 2020 a konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 6/2020/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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

3. Projednání a schválení plánu zasedání Zastupitelstva obce Spojil 

na období 12.2020 až 6.2021 – předkladatel starostka. 

Starostka obce v souladu s jednacím řádem ZoS, článkem 3, odstavcem 2, navrhla na období 

prosinec 2020 až červen 2021 stanovit následující plán zasedání ZoS: 

16.12.2020 – pokud bude nutné, 10.2.2021, 21.4.2021, 23.6.2021 a 15.9.2021 jako další 

plánovaný termín. V případě aktuální potřeby je možné termíny příslušně upravit, případně 

svolat zastupitelstvo častěji. 

Usnesení č. 4/2020/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložený plán zasedání na 

období 12/2020 až 6/2021 na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Plán ZoS je přílohou zápisu. 

4. Informace o RO 202/2020 v kompetenci starostky – zpravodaj 

starostka. 

Starostka vysvětlila jednotlivé položky k RO č.202/2020 v kompetenci starostky obce a 

uvedla, že se jedná o přijatou dotaci z programu obnovy venkova Pardubického kraje ve výši 

80 000,- Kč na straně příjmů a 80 000,- Kč na straně výdajů. 

Usnesení č. 6/2020/V: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č.202/2020 ve výši 

80 000,- Kč na straně příjmů a 80 000,- Kč na straně výdajů na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO je přílohou zápisu. 
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5. Projednání a schválení RO č.4 v kompetenci ZoS - předkladatel 

starostka. 

R. Ministrová vysvětlila jednotlivé položky k RO č.4/2020 v kompetenci ZoS a uvedla, že se 

jedná o příjmy za tržby klubovny, věcné břemeno ČEZ, pojistná plnění a příjmy z činnosti 

úřadu za služby. Na straně výdajů je tato částka rozpočtována jako nespecifikovaná rezerva, 

materiál, krizové opatření, služby peněžních ústavů a jako rezerva na opravy VO. Celková 

částka RO je 123 700,- Kč na straně příjmů a 123 700,- na straně výdajů.   

Usnesení č. 6/2020/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje RO 4/2020 

ve výši 123 700,- Kč na straně příjmů a 123 700,- Kč na straně výdajů. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO je přílohou zápisu. 

6. 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 2021“ – 

předkladatel starostka. 

Starostka vysvětlila důvody, které ji vedly k drobným změnám oproti roku 2020 - byly 

uvedeny do souladu neuznatelné náklady v Pravidlech a VP smlouvě, byla doplněna možnost 

vyhlášení 2. kola pro případ nevyčerpání finančních prostředků z programu, v podmínkách 

byly zdůrazněny požadavky na fotodokumentaci prezentace obce na podporovaných akcích.                                                                                                       

Celková částka požadavků je 330 000,- Kč. FV navrhuje rozpočtovat částku ve výši 300 000,- 

Kč jako 200 000,- Kč pro rok 2021 a 100 000,- jako rezervu z přebytku nevyčerpaných 

financí roku 2020. FV obce Spojil na jednání schválil svým usnesením návrh Pravidel pro 

poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil pro rok 2021 a schválil celkovou částku do 

rozpočtu obce pro rok 2021 ve výši 300 000,- Kč. 

Diskuse: J. Matěj – (čerpaná částka dotace za rok 2020) celá diskuse je na nahrávce z jednání. 

Usnesení č. 6/2020/VII: 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 2021“ v předloženém znění. 

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

Usnesení č. 6/2020/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil určuje v návrhu rozpočtu obce pro 

rok 2021 z paragrafu 3639 komunální služby a rozvoj obce, položky 5222 neinvestiční 

transfery spolkům částku 300 000,- Kč na dotační titul „Podpora spolků, sdružení a 

zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2021“. 

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

7. Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2021 – 

předkladatel starostka a předsedkyně FV. 

Starostka nejprve předala slovo předsedkyni FV, Dianě Houdové, která informovala, že 

vzhledem k epidemické situaci bylo jednání FV zahájeno 12.10.2020 korespondenčně a 

následně pak ve dvou skupinách se starostkou a distančně s místostarostou obce projednali 

plnění rozpočtu za období leden – září 2020. FV shledal, že příjmy i výdaje jsou plněny dle 

schváleného rozpočtu a případné rozdíly jsou upravovány rozpočtovým opatřením. FV obce 

Spojil svým usnesením doporučuje ZoS schválit předložený schodkový návrh rozpočtu obce 
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Spojil na rok 2021 s příjmy ve výši 5 778 000,- Kč výdaji ve výši 10 877 000,-Kč a 

financováním ve výši 5 099 000,- Kč.                                                                                               

Starostka obce informovala o změnách v návrhu rozpočtu k projednání a schválení.                                         

Diskuse: J. Vávra, R. Ministrová – (upřesnění rozpočtovaných částek jednotlivých paragrafů) 

celá diskuse je na nahrávce z jednání. 

Usnesení č. 6/2020/IX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje změny v návrhu Rozpočtu 

obce Spojil pro rok 2021 a schvaluje svým usnesením Rozpočet obce Spojil pro rok 2021 

jako schodkový s příjmy ve výši 5 819 900,- výdaji ve výši 10 918 900,- a financováním 

ve výši 5 099 000,- Kč. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se – usnesení bylo přijato. Návrh Rozpočtu je součástí 

zápisu. 

8. Informace o Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

s DPmP a.s. pro rok 2021 -předkladatel starostka. 

Starostka informovala Zastupitelstvo obce Spojil, že Smlouva o veřejných službách v 

přepravě cestujících bude uzavírána na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 

nařízení ES č. 1370/2007, resp. § 18, zákona č. 194/2010 Sb., tzn., že objednatel zadal plnění 

závazku veřejné služby dopravci jako „veřejné služby malého rozsahu“ u nichž průměrná 

roční hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Eur nebo počet vozidlových kilometrů nepřesáhne 

hodnotu 300 000. 

Diskuse: J. Matěj, T. Kučera, R.Ministrová – (statistika vytíženosti spojů, zhodnocení potřeby 

změn, omezení spojů dotovaných Pce krajem) celá diskuse je na nahrávce z jednání. 

Usnesení č. 6/2020/X: Zastupitelstvo obce Spojil bere informaci o Smlouvě o veřejných 

službách v přepravě cestujících s DPmP a.s. pro rok 2021 na vědomí bez výhrad.  

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

9. Schválení dodatku č.14 ke smlouvě 1/2009 se SmP Odpady a.s. pro 

rok 2021 – předkladatel starostka. 

Starostka sdělila, že stejně jako každý rok je třeba uzavřít Dodatek k výše uvedené smlouvě se 

SmP Odpady a v tomto roce poprvé za účinnosti Směrnice o zadávání veřejných zakázek, 

předkládá tento dodatek ke schválení na jednání zastupitelstva. 

Porovnáním cen za služby vyplývající z této smlouvy v roce 2020 a dodatku č. 14 pro rok 

2021 je cena za svoz TKO v roce 2021 navýšení o cca. 3,5%. Tato změna je z hlediska zákona 

č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek považována za nepodstatnou. Z tohoto důvodu 

navrhla Zastupitelstvu obce Spojil schválit dodatek ke smlouvě bez výběrového řízení.  

 

Usnesení č. 6/2020/XI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č.14 ke Smlouvě o 

dílo se SmP Odpady a.s,, změny smluvního vztahu považuje z hlediska zákona č. 

134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek za nepodstatné a schvaluje uzavření dodatku 

bez realizace výběrového řízení. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dodatek č.14 je přílohou 

zápisu. 
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10. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště – 

předkladatel místostarosta. 

Slova se ujal místostarosta obce Tomáš Kučera a informoval, že v lednu 2020 ZoS potvrdilo 

svým usnesením záměr vybudovat MF ve sportovním areálu. Bylo zažádáno o dotaci, která 

nebyla přiznána. Pro příští rok právě vypsaný dotační titul má trochu jiné parametry a je 

přímo určen na obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.  

Diskuse: J. Matěj, R. Ministrová, T. Kučera, M. Zavadil – (obecně k dotačnímu titulu a 

potřebě MFH v obci Spojil) celá diskuse je na nahrávce z jednání. 

Usnesení č. 6/2020/XII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na 

výstavbu multifunkčního hřiště z dotace Ministerstva pro místní rozvoj DT 117D8210H, 

číslo výzvy 1/2021/117D8210. 

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

11. Aktualizace Programu rozvoje obce Spojil – předkladatel 

místostarosta. 

Místostarosta informoval, že k realizaci altánu u dětského hřiště a vybudování chodníku 

k altánu z dotačních titulů, je nutné mít tyto akce zařazené do Programu rozvoje obce Spojil. 

Předložil návrh na jeho aktualizaci v kapitole Rozvojové aktivity. Dále navrhl, aby byla 

provedena aktualizace seznamu členů Výkonné a kontrolní skupiny a ze skupiny byl vyřazen 

pan Jan Křivka, který složil mandát zastupitele. 

Diskuse: J. Matěj, R. Ministrová – (návrh na vyjmutí z PRO části ze str.30-31, dům čp. 35) 

celá diskuse je na nahrávce z jednání. 

Usnesení č. 6/2020/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje aktualizaci Programu 

rozvoje obce Spojil v předloženém znění bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Návrh POV je součástí zápisu. 

12. Projednání záměru podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

Programu obnovy venkova pro rok 2021 obec Spojil – předkladatel 

místostarosta. 

Místostarosta T. Kučera předložil, že obec Spojil má zájem o získání dotace z POV PK pro 

rok 2021. Jedná se o vybudování zastřešeného zázemí, altánu u dětského hřiště a vybudování 

zpevněného chodníku k altánu. Předpokládané náklady 140 000 – 200 000,- Kč (dotace 50% 

předpoklad 80 000 – 120 000). 

Usnesení č. 6/2020/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na 

realizaci zastřešeného zázemí a přístupového chodníku k dětskému hřišti ve sportovním 

areálu z Dotačního titulu 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání 

obce, Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2021. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 
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13.  Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci 

Programu obnovy venkova pro rok 2021 MAS Region Kunětické 

hory II - předkladatel místostarosta. 

Místostarosta informoval, že obec Spojil má zájem o zařazení do dotačního projektu Obnova 

sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II na rok 2021. Předpokládaný 

termín realizace 05 – 10/2021. Jednalo by se o rekonstrukci basketbalového hřiště a opravu 

travnatého hřiště pro volejbal ve sportovním areálu. Předpokládané náklady 170 000,- Kč 

(dotace cca 120 000,- Kč spoluúčast 50 000,- Kč). 

Usnesení č. 6/2020/XV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na 

obnovu basketbalového a volejbalového hřiště ve sportovním areálu z dotačního 

projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II. na rok 

2021. 

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

Přestávka 10 minut v 20:15 hodin a ze zasedání se omlouvá Diana Houdová, počet 

přítomných zastupitelů 6. 

Ve 20:25 hodin zasedání pokračuje a starostka jako dalšího ověřovatele zápisu navrhuje Danu 

Štěpánkovou. 

Usnesení č. 6/2020/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovatelem zápisu Danu 

Štěpánkovou.  

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

14. Informace o průběhu vyhodnocení ÚP – předkladatel místostarosta 

T. Kučera informoval zastupitele o jednotlivých změnách a požadavcích na drobné změny ze 

strany obce které předali k vyjádření na OÚP odbor hlavního architekta MmP. Vzhledem 

k tomu, že stanovisko s vyjádřením došlo v den zasedání, zastupitelé o navrhovaných 

změnách v ÚP nehlasovali. Hlasování proběhne na příštím zasedání ZoS. Místostarosta 

seznámil s jednotlivými kroky a změnami které je čekají při projednávání ÚP.  

Diskuse: J. Kremlička, D. Přibyl, T. Kučera – (postup schvalování navrhovaných změn) celá 

diskuse je na nahrávce z jednání. 

15. Zpráva o činnosti OÚ  - předkladatel starostka.  

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

zastupitelstva za období říjen - listopad 2020. Upozornila, že na webových stránkách obce je 

titulní strana stále vyhrazena aktualitám a nadále i důležitým materiálům, nařízením a 

doporučením v souvislosti s koronavirem. Doplňující informace k této zprávě či práci úřadu 

ráda poskytne na e-mailu info@spojil.com nebo osobně na telefonu 605 251 840.  

Usnesení č. 6/2020/XVII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva je součástí zápisu. 

mailto:info@spojil.com
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16. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z 

obce Spojil - předkladatel starostka.  

V současné době probíhá ze strany zpracovatele dokumentace pro stavební povolení 

(TRANSCONSULT Hradec Králové) úprava konceptu DSP na I etapu okružní křižovatka 

Spojil v rámci stavby I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy dle připomínek GŘ ŘSD 

Praha. Po novém odsouhlasení doplněného a upraveného konceptu DSP na GŘ ŘSD Praha 

bude vyhotoven čistopis DSP. 

Diskuse: M. Zavadil – (k termínu realizace) celá diskuse je na nahrávce z jednání. 

Usnesení č. 6/2020/XVIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o 

současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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

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

místostarosta.  

Místostarosta konstatoval, že od minulého zasedání zastupitelstva se stav projektu Starzone 

nezměnil. k žádné změně, resp. nebyli jsme jako účastník řízení přizváni k žádnému jednání. 

Usnesení č. 6/2020/XIX: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu současném 

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

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

18. Různé 

R. Ministrová - se krátce vrátila k rozpočtu obce.                                                                        

M. Zavadil - k rozpočtu.                                                                                                                                

K. Mencl – přednesl prosbu společně jak za Sousedský spolek, tak za SDH Spojil, jehož 

starosta se nemohl jednání účastnit. Přejí si společně obnovit tradici Vítání Nového roku a 

obracejí se na zastupitelstvo o vyjádření, zda se pro jejich dotační žádosti v prosinci vyjádří 

pozitivně, aby mohli začít s přípravami a přednesl návrh usnesení:                          

Zastupitelstvo obce Spojil na svém jednání dne 25.11.2020 vyjadřuje podporu 

dotačnímu titulu z rozpočtu obce Spojil na rok 2021 pro Sousedský spolek Spojil v 

částce 20.000,- Kč a Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil v částce 20.000,- Kč a to pro 

společnou přípravu a provedení akce „Vítání nového roku 2021“ plánované na den 1. 

ledna 2021.   

Diskuse: J. Matěj, D. Přibyl, D. Štěpánková, R. Ministrová, T. Kučera                        

diskutující se vyjádřili proč nebudou hlasovat pro navrhované usnesení),                                    

celá diskuse je na nahrávce z jednání. 

Hlasování: Pro 1, proti 5, zdržel se 0 – usnesení nebylo přijato. 
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19. Závěr 

Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva i občanům, kteří přišli, za připomínky, 

dotazy a náměty pro další činnost. Popřála hezký zbytek večera a pozvala všechny na příští 

zasedání zastupitelstva, předpokládaný termín je ve středu 16.12.2020. 

Konec zasedání ZoS – 21:32 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

Radka Ministrová     .....…......................  

starostka 

 

 

ověřovatelé: 

Diana Houdová do 20:15 hodin    .....…..................................... 

 

Karel Mencl    …..................................... 

 

Dana Štěpánková od 20:25 hodin   ……………………………. 

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

