
O B E C   S P O J I L 
 

 
 

P o z v á n k a 

na zasedání Zastupitelstva obce Spojil 
 

Vážení členové Zastupitelstva obce Spojil,  
dovoluji si Vás touto cestou pozvat na zasedání Zastupitelstva obce Spojil, které se bude 
konat ve středu 25. září 2019 od 18:30 hodin ve společenských prostorách sportovního 
areálu ve Spojile. 
 
PROGRAM :  
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 

10.2019 až 4.2020 - předkladatel 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  – předkladatel 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– předkladatel 
starostka a předsedkyně FV 

6) Projednání návrhu Smlouvy o veřejné finanční podpoře č.1 mezi Oblastní 
Charitou Pardubice a obcí Spojil + podpora hospicové péče – předkladatel 
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 - 
předkladatel starostka 

8) Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy 
venkova pro rok 2020 obec Spojil – předkladatel starostka 

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

10) Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka 
11) Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na 

křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starostka  
12) Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj místostarosta 
13) Různé 
14) Závěr 

 
Ve Spojile 16.9.2019 

 
Radka Ministrová  

starostka obce 


