
 

Obec Spojil 
Obecní úřad Spojil 

Ve Spojile dne 12.11. 2019 

 

INFORMACE 
o konání zasedání  Zastupitelstva obce Spojil 

 
Obecní úřad Spojil v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání zasedání  Zastupitelstva 
obce Spojil, svolaného starostkou obce Radkou Ministrovou  
 
Místo konání:  Obec Spojil – ve společenském zázemí sportovního areálu obce,            

Okružní 200, Spojil.  
Doba konání:  20.11.2019 od 18:30 hodin  
 

PROGRAM :  

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 
 

Radka Ministrová  
starostka obce 


