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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2020 ze dne 29. 01. 2020 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Daniel Přibyl, Jan Matěj, Karel Mencl, Dana 

Štěpánková, hosté. 

Omluven: Jan Křivka, Svatopluk Rozsypal, Diana Houdová. 

Ověřovatelé zápisu: Dana Štěpánková, Jan Matěj. 

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 18:31 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů ZO Spojil z 9, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášení schopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Danu Štěpánkovou a Jana Matěje. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 - usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 1/2020/I - Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Danu 

Štěpánkovou a Jana Matěje. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 5/2019 byl ověřen bez doplnění a změn, 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) Informace o RO č. 204 v kompetenci starostky obce – zpravodaj starostka. 

4) Schválení RO č. 1/2020 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil - předkladatel starostka. 

5) Schválení Prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do základního 

kapitálu společnosti VaK a.s.– předkladatel místostarosta. 

6) Schválení Zápisu o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do základního kapitálu 

společnosti VaK a.s.– předkladatel místostarosta. 

7) Projednání a schválení změn v záměru výstavby MF hřiště - předkladatel místostarosta. 

8) Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště – předkladatel místostarosta 

9) Schválení realizace projektu v rámci POV Pardubického kraje prorok 2020.“Obnova 

sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory v obci Spojil, sportovní areál  – 

předkladatel starostka. 

10) Informace o změně provozu klubovny Sportovního areálu – zpravodaj starostka. 

11) Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka. 

12) Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce 

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

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

14) Různé. 

15) Závěr. 

R. Ministrová, starostka obce přednesla zveřejněný program zasedání doplněný na žádost p. 

zastupitele K. Mencla a následně obdržené žádosti od Rockové Sekce o další bod: 

návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého 

návrhu., doplněného o bod 14) „Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Spojil“ – ostatní 

body se adekvátně posouvají. 
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R. Ministrová uvedla, že materiály k jednotlivým bodům byly dopředu zveřejněny na místě 

obvyklém a ze strany zastupitelů ani jiných občanů obce nebyly vzneseny žádné dotazy ani 

připomínky. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 - usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 1/2020/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu., doplněného o bod 14) „Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu 

obce Spojil“ – ostatní body se adekvátně posouvají. 

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání – předkladatel 

místostarosta. 

Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání 

ZO č. 5/2019 ze dne 20. 11. 2019 a konstatoval, že jsou plněna. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího 

zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 - usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 1/2020/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

3. Informace o RO č.204 v kompetenci starostky obce Spojil - 

předkladatel starostka. 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, vysvětlila jednotlivé položky k RO č.204 

v kompetenci starostky a uvedla, že se jedná o zařazení částky do rozpočtu obce příjmy ve 

výši 88 000,- Kč. Jedná se o příjmy z nájmu pozemku f. ZEAS ve výši 150,- Kč, přijetí dotace 

na zásahové obleky JSDHO od PK ve výši 27 000,- Kč, příjmy z nájmu a služeb SA ve výši 

45 000,- Kč a 5 000,-Kč a dorovnání příjmu z daní ve výši 10 850,- Kč. Na straně výdajů je 

částka 88 000,- Kč rozpočtována na nákup zásahových obleků pro JSDHO ve výši 27 000,- 

Kč, opravy veřejného osvětlení ve výši 36 000,- Kč a na podíl nákladů z čerpané dotace SOL 

ve výši 25 000,- Kč. 

Přednesla návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o rozpočtovém 

opatření č.204 v kompetenci starostky na vědomí bez výhrad. 

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

Usnesení č. 1/2020/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o rozpočtovém opatření 

č. 204 v kompetenci starostky na vědomí bez výhrad. 

4. Schválení RO č.1/2020 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil– 

předkladatel starostka. 

Starostka, R. Ministrová vysvětlila jednotlivé položky RO č.1/2020 v kompetenci 

zastupitelstva obce, které je ve výši 1 500 000,- Kč na straně příjmů a 1 500 000,- Kč na 

straně výdajů. 

Tímto rozpočtovým opatřením je do rozpočtu obce Spojil zařazen vyšší zůstatek na 

bankovních účtech obce ke dni 31.12.2019, než se rozpočtovalo v položce 8115 financování 

ve schváleném rozpočtu na rok 2020, částka byla rozdělena do rezerv na § 6171 činnost 

místní správy, a to ve výši 500 000,- Kč a § 3639 komunální rozvoj, ve výši 1 000 000,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že jde o dorovnání rozpočtovaných částek dle reálného stavu k 31.12.2019, 

které musí zastupitelstvo schválit, předsedkyně finančního výboru provedla pouze formální 

kontrolu RO bez připomínek. 



Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil 29.01.2020 

Zápis 1/2020 29.01.2020  3 z 7 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020 ve výši  

1 500 000,- Kč na straně příjmů a 1 500 000,- Kč na straně výdajů. 

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

Usnesení č. 1/2020/V: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020 

ve výši  1 500 000,- Kč na straně příjmů a 1 500 000,- Kč na straně výdajů. 

5. Schválení Prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí 

do základního kapitálu společnosti VaK a.s. - předkladatel místostarosta. 

Místostarosta T. Kučera seznámil přítomné s důvodovou zprávou a předloženými materiály 

k zasedání zastupitelstva a přednesl návrh na usnesení. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Prohlášení o vnesení nepeněžitého 

vkladu nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s., IČ 60108631 v předloženém znění. 

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

Usnesení č. 1/2020/VI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Prohlášení o vnesení 

nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti Vodovody a 

kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631 v předloženém znění. 

6. Schválení Zápisu o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do 

základního kapitálu společnosti VaK a.s. - předkladatel místostarosta. 

Místostarosta T. Kučera seznámil přítomné s důvodovou zprávou a předloženými materiály 

k zasedání zastupitelstva a přednesl návrh na usnesení. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Zápis o vnesení nepeněžitého vkladu 

nemovitých věcí mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631 a Obec Spojil, IČ 

00190900 v předloženém znění. 

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

Usnesení č. 1/2020/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Zápis o vnesení 

nepeněžitého vkladu nemovitých věcí mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 

60108631 a Obec Spojil, IČ 00190900 v předloženém znění. 

7. Projednání a schválení změn v záměru výstavby MF hřiště – 

předkladatel místostarosta.  

Místostarosta T. Kučera seznámil přítomné s hlavní změnou, která spočívá ve zmenšení hrací 

plochy z 36x34m na 36x18m. Zůstane tak zachováno pouze jedno multifunkční hřiště, 

lajnované na hraní tenisu, volejbalu, nohejbalu, floorbalu, malé kopané případně streetbalu. 

Aktuální cena vyplývající z obdržených nabídek vychází na částku cca 2 900 000,- korun. Při 

realizaci z dotace bude spoluúčast obce činit cca 900 000,- korun. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předloženou změnu v záměru vybudovat 

ve sportovním areálu multifunkční hřiště s předpokládaným rozpočtem 2.9 milionu korun. 

Do diskuse se přihlásil K. Mencl, T. Kučera 

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

Usnesení č. 1/2020/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předloženou změnu v 

záměru vybudovat ve sportovním areálu multifunkční hřiště s předpokládaným 

rozpočtem 2.9 milionu korun. 
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8. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště – 

předkladatel místostarosta.  

Místostarosta T. Kučera seznámil přítomné se záměrem financování realizace multifunkčního 

hřiště pomocí dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova z dotačního titulu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 000,- korun. Horní limit 

dotace na jednu akci činí 2 000 000,- korun. V celkové rozpočtované částce cca 2 900 000,- 

korun je uvažováno o dotaci ve výši cca 2 000 000,- korun. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu 

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

1/2020/117D8210. 

Do diskuse se přihlásil: P. Dvořák, R. Ministrová, T. Kučera 

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

Usnesení č. 1/2020/IX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na 

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

číslo výzvy 1/2020/117D8210. 

9. Schválení realizace projektu v rámci POV Pardubického kraje pro 

rok 2020. „Obnova sportovišť a děských hřišťv MAS Region Kunětické 

hory v obci Spojil, sportovní areál – předkladatel starostka. 

V loňském roce obec Spojil opět požádala o podíl na dotaci v rámci projektu Obnova 

sportovišť v MAS Regionu Kunětické hory II, který bude příjemcem dotace. Aby bylo vše 

administrativně v pořádku, je třeba dát souhlas, že realizace tohoto projektu bude na 

pozemku, který je v majetku obce Spojil – parcela č. 157/50 a 157/52.  

Jedná se o dotaci na obnovu travnatých ploch, obnovu pískoviště a umístění herních prvků 

pro nejmenší ve sportovním areálu v blízkosti altánu, ve výši maximálně 79 000,- korun při 

předpokládaných nákladech cca 113 000,- Kč. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí, aby projekt Obnova sportovišť a 

dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory v roce 2020 v rozsahu předložené specifikace 

byl realizován na p. p. č. 157/50 a 157/52, k.ú. Spojil, které jsou ve vlastnictví obce Spojil. 

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

Usnesení č. 1/2020/X: Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí, aby projekt Obnova sportovišť 

a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory v roce 2020 v rozsahu předložené 

specifikace byl realizován na p. p. č. 157/50 a 157/52, k.ú. Spojil, které jsou ve vlastnictví 

obce Spojil. 

10. Informace o změně provozu klubovny Sportovního areálu – zpravodaj 

starostka. 

Starostka R. Ministrová konstatovala, že součástí projednávaného bodu bude návrh na 

usnesení a materiály k tomuto bodu byly předem zveřejněny na místě obvyklém a ze strany 

zastupitelů ani občanů obce nebyl k tomuto tématu do začátku zastupitelstva vznesen dotaz 

ani připomínka. 

Starostka předložila Zastupitelstvu obce Spojil záměr: Provozovat nebytový prostor v objektu 

č.p. 200, který je v majetku obce jako klubovnu, tedy sociální a společenské zázemí 

sportovního areálu s občerstvením tak, aby byl obecní majetek využíván účelně a hospodárně. 
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Klubovna bude sloužit především jako služba občanům obce, pro účely obce, její občany a 

spolky a zájmová sdružení působící v obci Spojil a vykonávající činnost ve prospěch obce a 

jejich občanů. 

Důvod záměru je, že k 31.1.2020 ukončila obec Spojil s nájemkyní provozovny nájemní 

smlouvu dohodou. Od 1.2.2020 bude ukončen nájemní provoz klubovny a během měsíce 

února budou probíhat sanitární práce a úpravy prostoru klubovny. V této době nebude omezen 

provoz tělocvičny. Při provozu klubovny bude zachován „zimní a letní provoz“ 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr provozování klubovny 

sportovního areálu ve Spojile obcí Spojil v předloženém znění bez výhrad.  

Do diskuse se přihlásil: K. Mencl, oznámil, že se zdrží hlasování, protože předložený materiál 

neodsouhlasila JUDr. Pecháčková, právnička obce. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 1/2020/XI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr provozování klubovny 

sportovního areálu ve Spojile obcí Spojil v předloženém znění bez výhrad. 

11. Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka. 

Od minulého jednání zastupitelstva, listopadu 2019 se OÚ mimo běžnou agendu úřadu 

věnoval vyúčtování a administrativnímu zpracování akcí podpořených dotacemi z POV PK na 

rok 2019 a zpracování žádostí ze stejného dotačního titulu pro rok 2020. 

Zaktualizoval smluvní vztahy s dodavateli stálých služeb, spolu s p. účetní obce  Lacušovou 

připravuje roční uzávěrky hospodaření a provádí dokladové i fyzické inventury. Připravuje se 

na celkový audit obce z PK, který proběhne 26.2.2020. Finanční výbor provedl další kontrolu 

účetních dokladů obce.  

Pan místostarosta se věnuje aktualizaci žádosti o dotaci na MFH, starostka dále řeší stav 

zavezeného pozemku ve sportovním areálu a řešení jeho uvedení do stavu použitelného pro 

jeho další rozvoj. Proběhlo doplnění dopravního značení v obci v ulici Na Okrajích  „třicítky“  

na silnici upozorňují na povolenou rychlost v obci a příčné pruhy na přednost zprava. V ulici 

V Loukách bylo instalováno dopravní zrcadlo. Na křižovatce u výjezdu ze Spojila je 

„padesátka“  v obou směrech.  

V prosinci 2019 vydal vánoční číslo spojilského zpravodaje, tentokrát s dětskou přílohou. 

Starostka upozornila na termín uzávěrky prvního vydání spojilského zpravodaje v roce 2020 - 

15.2.2020, své příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu obce.  

V uplynulém období pro naše občany připravil adventní setkávání, oslavu Silvestra, 

Novoroční spojilské bruslení a setkání ve sportovním areálu, dlouhodobě se věnuje přípravě 

obecního plesu, který se uskuteční v sobotu 1.února 2020. 

Návrh usnesení: 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. 

Usnesení č. 1/2020/XII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

12. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce 

Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – 

zpravodaj starostka 

Na základě zahájeného územního řízení na veřejně prospěšnou stavbu  I/36 Pardubice, Dubina 

– Počapelské Chalupy proběhlo dne 3.12.2019 na Magistrátu města Pardubice veřejnoprávní 

projednání. Výsledkem toho bylo, že územní rozhodnutí na tuto stavbu může být vydáno. 
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Po vydání územního rozhodnutí bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace 

pro stavební povolení.(ŘSD nebude čekat na nabytí právní moci vydaného ÚR). V této DSP 

bude přednostně zpracován a projednán projekt kruhového objezdu. V tuto chvíli je tedy na 

stavebním úřadu, kdy vydá územní rozhodnutí a ŘSD bude moci posunout přípravu stavby 

I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy do další fáze. 

Dle vyjádření p. poslance Kolovratníka, reálný termín zahájení je nejdříve podzim letošního 

roku, což se shoduje i s odhadem ŘSD. 

Návrh usnesení: 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. 

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

Usnesení č. 1/2020/XIII: 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. 

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

místostarosta. 

Místostarosta informoval, že od minulého zasedání zastupitelstvo nedošlo ve věci 

projednávání projektu StarZone k žádné změně, resp. nebyli jsme jako účastník řízení 

přizváni k žádnému jednání. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o současném stavu 

projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad. 

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

Usnesení č. 1/2020/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o 

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

14.  Projednání žádostí o Dotaci z rozpočtu obce Spojil 

V tomto bodě se projednávaly podané žádosti o Dotaci z rozpočtu obce Spojil. K jednotlivým 

žádostem byla přijata usnesení. 

Žádost Sousedského spolku Spojil - I. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku Spojil o 

dotaci z rozpočtu obce Spojil na přednášku „Pardubice očima historika“ v požadované částce 

3 000,- korun. 

Do diskuse se přihlásil: D. Přibyl, K. Mencl, R. Ministrová 

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

Usnesení č. 1/2020/XV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku 

Spojil o dotaci z rozpočtu obce Spojil na přednášku „Pardubice očima historika“ 

v požadované částce 3 000,- korun. 

Žádost Sousedského spolku Spojil – II. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku Spojil o 

dotaci z rozpočtu obce Spojil na hudbu a výzdobu návsi v rámci akce SDH Spojil „Stavění 

máje“ dne 1.5.2020 v požadované částce 5 000,- korun.  

Do diskuse se přihlásil: K. Mencl, T. Kučera, J. Meloun 
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Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 1/2020/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku 

Spojil o dotaci z rozpočtu obce Spojil na hudbu a výzdobu návsi v rámci akce SDH 

Spojil „Stavění máje“ dne 1.5.2020 v požadované částce 5 000,- korun.  

Žádost Sousedského spolku Spojil – III - předkladatel stáhl z projednání. 

Žádost J. Hambalíka, zástupce Rockové sekce Spojil. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost p. Hambalíka, jako zástupce 

Rockové sekce Spojil o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2020, na dvě rockové zábavy 

v požadované částce 14 400,- korun. 

Diskuse: D. Přibyl, J. Matěj. R. Ministrová   

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 1/2020/XVII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost p. Hambalíka, jako 

zástupce Rockové sekce Spojil o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2020, na dvě 

rockové zábavy v požadované částce 14 400,- korun. 

15. Různé. 

Starostka uvedla, že plánovaný termín konání dalšího zastupitelstva je ve středu 26. února 

2020 od 18:30 hodin, na tento den je nahlášen audit z PK. Proto navrhuje, aby termín příštího 

jednání zastupitelstva byl posunut na středu 8. dubna 2020 a současně v plánu zasedání 

posunout i jednání plánované na 22. dubna 2020 a to na 17. června 2020. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje  změnu plánovaných termínu 

zasedání ZoS na 8.dubna 2020 a dále na 17.června 2020 bez výhrad. 

Diskuse: T. Kučera. 

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

Usnesení č. 1/2020/XVIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje změnu plánovaných 

termínu zasedání ZoS na 8.dubna 2020 a dále na 17.června 2020 bez výhrad. 

Diskuse: J. Palov - čištění Spojilského odpadu, J. Matěj, J. Štěpánek - likvidace vánočních 

stromků 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva –  středa 8.dubna 2020 od 18:30 hod. 

Konec zasedání ZoS - 20:16 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

 

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

starostka 

 

ověřovatelé: 

Dana Štěpánková ......…............................    Jan Matěj …......................................... 
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