
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 13. června 2008 

Přítomni:  Křivka, Telecká,  Melounová,  Rozsypal, Kostelecký, Kment, Čápová,  

                   Fukátko 

Neomluven:  Hladík 

Omluven:   

Ověřovatelé zápisu: Fukátko, Rozsypal 

Hosté :  Vlasta Kmentová 

Jednání zahájeno v  18. 10  hod. 

 

1)  Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

     Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

     Starosta  předložil zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva obce, který byl 
zveřejněn na pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile ke schválení  a požádal o 
případné doplnění. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a 
zveřejněno, je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla proti 
němu vznesena žádná připomínka.   

     Dále předsedající konstatoval, že do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

     Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu. 
     Hlasování:  všichni  přítomní pro,  program byl přijat 

2) Projednání a schválení závěrů Komise pro výběrové řízení na realizaci staveb 

vázaných evropskými dotacemi – předkladatel předseda stavebního a územně 

plánovacího výboru.  
      
Předseda stavebního a územně plánovacího výboru předložil zastupitelstvu obce Spojil 
k projednání a schválení závěry Komise pro výběrové řízení na realizaci staveb vázaných 
evropskými dotacemi. Ve svém vystoupení konstatoval, že komise pro výběrové řízení 
zasedala dne 12. června 2008. Vzhledem k výši investic na jednotlivé projekty se jednalo o 
tzv. „malé výběrové řízení“. Do výběrového řízení na každý z projektů byly poptány tři firmy, 
které předložily své nabídky v termínu, který byl stanoven v podmínkách soutěže. 
            
       a) do výběrového řízení na realizaci projektu  „Obnova veřejného prostranství – centrum  
obce  byly poptány firmy Grano Skuteč spol. s r.o., Tyršova 389, 539 73 Skuteč, Colas CZ 
a.s., Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové a PKF s.r.o., Kydlinovská 808, 500 02 Hradec 
Králové.  

Na základě předložených nabídek a následného vyhodnocení doporučuje komise pro 

výběrové řízení zastupitelstvu obce Spojil schválit jako zhotovitele stavby firmu PKF 

s.r.o., Kydlinovská 808, 530 02 Hradec Králové a  pověřit starostu obce uzavřením 

smlouvy o dílo s touto firmou, a to do 20. června 2008. 
      Starosta obce otevřel k předloženému návrhu diskusi a následně dal hlasovat. 

Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 
 



           b) Do výběrového řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce kapličky Nanebevzetí 
Panny Marie“ byly poptány firmy Prima spol. s r.o., Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec 
Králové, Chládek a Tintěra Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice a PKF 
s.r.o., Kydlinovská 808, 500 02 Hradec Králové.  
      

     Na základě předložených nabídek a následného vyhodnocení doporučuje komise 

pro výběrové řízení zastupitelstvu obce Spojil schválit jako zhotovitele stavby firmu 

PKF s.r.o., Kydlinovská 808, 530 02 Hradec Králové a  pověřit starostu obce 

uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou, a to do 20. června 2008. 
 
Starosta obce otevřel k předloženým návrhům diskusi a následně dal hlasovat.  
Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat 

       
3)     Projednání a schválení překlenovacího úvěru od České spořitelny a.s. Chrudim 

pro realizaci projektů obce spolufinancovaných z evropských fondů – předkladatel 

starosta obce 
       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Spojil návrh smlouvy s Českou 
spořitelnou  a.s.  Chrudim   na   poskytnutí   překlenovacího   úvěru  v   maximální  výši  
4. 000. 000,- Kč s maximální výší úrokové sazby do 5 % na realizaci projektů obce Spojil 
spolufinancovaných z evropských fondů, a to na dobu nezbytně nutnou a však nejdéle na 
2 roky.  

.           Starosta otevřel k předloženému návrhu diskusi a následně dal hlasovat. 
 

  Hlasování: všichni přítomní pro, návrh byl přijat    
 
4)       Různé 
   K bodu různé se nikdo nepřihlásil. 
 

5)       Usnesení a závěr 

           Hlasování: všichni přítomní pro, usnesení bylo přijato 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  ………………………………… 
 
                           
                                …………………………………. 
                          
                   


