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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 3/2020 ze dne 24. 06. 2020 

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

Diana Houdová, hosté. 

Omluven: Karel Mencl, Barbora Kadaňová 

Neomluven: Svatopluk Rozsypal 

Ověřovatelé zápisu: Diana Houdová, 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 18:33 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů Zo Spojil z 9, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášení schopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Dianu Houdovou a Jana Matěje. 

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

Usnesení č. 3/2020/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu 

Houdovou a Jana Matěje. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 2/2020 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu 

vznesena žádná připomínka. Vzhledem k tomu, že pan S. Rozsypal, který byl jedním 

z ověřovatelů zápisu z jednání odešel, nebylo možné, aby zápis ověřil. Jeho ověření zápisu 

bude nahrazeno ověřením zápisu zastupitelstvem. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ověřuje správnost Zápisu 

z jednání Zastupitelstva obce Spojil ze dne 20. května 2020. 

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

Usnesení č. 3/2020/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ověřuje správnost 

Zápisu z jednání Zastupitelstva obce Spojil ze dne 20. května 2020. 

Schválení programu. 

1. Úvod, ověření zápisu z minulého zasedání ZoS, schválení programu – předkladatel 

starostka. 

2. Slib nového zastupitele p. Vladimíra Kosteleckého. 

3. Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel místostarosta. 

4. Informace o RO č.201 v kompetenci starostky obce – předkladatel starostka. 

5. Schválení stálých členů hodnotící komise dle Vnitřní směrnice 1/2020 pro zadávání 

veřejných zakázek obcí Spojil pro všechna výběrová řízení obce Spojil pro toto volební 

období – předkladatel místostarosta. 

6. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele akce „Veřejná 

prostranství v obcích“ – úprava travnaté plochy návsi, v rámci PRV čl. 20 pro rok 2020 

z MAS Kunětické hory – předkladatel starostka. 

7. Projednání žádostí o Dotaci z rozpočtu obce Spojil – předkladatel místostarosta. 
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8. Informace o stavu pozemku 157/50 ve Sportovním areálu – zpravodaj starostka. 

9. Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka. 

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

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

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

12. Různé – info dotace obecně 

13. Závěr. 

 

Vzhledem k tomu, že 25.5.2020 rezignoval na mandát zastupitele pan Jan Křivka, stal se dne 

26.5.2020 novým zastupitelem pan Vladimír Kostelecký. Dne 8.6.2020 si převzal Osvědčení 

zastupitele a dnes na tomto jednání měl složit zastupitelský slib. Rezignovat na svůj mandát 

se rozhodl 8.6.2020 a svou rezignaci starostce doručil 23.6.2020. Novým zastupitelem se 

24.6.2020 stala paní Barbora Kadaňová. Dnes v 17 hodin doručila starostce obce svou 

rezignaci na mandát zastupitele. Dnem 25.6.2020 se novým zastupitelem stala paní Monika 

Klobučarová. Starostka navrhla změny v programu jednání. Stáhnout z programu bod č.2 a 

nahradit ho doplněním do programu: Schválení zařazení území obce Spojil do MAS Regionu 

Kunětické hory na programové období 2021-2027 – předkladatel místostarosta                                

K bodu č.4 navrhla doplnění o projednání a schválení RO č. 2/2020 v kompetenci 

zastupitelstva obce – předkladatel starostka.                                                                                        

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

Spojil řídilo předloženým programem s navrženými změnami. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. Změny programu jsou součástí 

zápisu 

Usnesení č. 3/2020/III: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu, s navrženými změnami. 

2. Schválení zařazení území obce Spojil do MAS Regionu Kunětické 

hory (IČ: 27009157) na programové období 2021-2027 – 

předkladatel místostarosta. 

Místostarosta informoval, že minulý čtvrtek proběhla Valná hromada MAS Regionu 

Kunětické hory a že se blíží nové programové období 2021-2027. Pro další realizaci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) včetně možnosti získání dotací ve výzvách 

MAS Region Kunětické hory pro obce i subjekty, které mají na území obce bydliště, sídlo 

podnikání či provozovnu, je nutné stejně jako v minulém období 2014-2020 schválit zařazení 

do území působnosti MAS Region Kunětické hory. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí se zařazením území obce Spojil do území 

působnosti MAS Region Kunětické hory (IČ: 27009157) na programové období 2021-2027. 

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

Usnesení č. 3/2020/IV: Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí se zařazením území obce 

Spojil do území působnosti MAS Region Kunětické hory (IČ: 27009157) na programové 

období 2021-2027. 

3. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání – předkladatel 

místostarosta. 

Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání 

ZoS č. 2/2020 ze dne 20. 05. 2020 a konstatoval, že jsou plněna. 
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Návrh 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. 3/2020/V: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

4. Informace o RO č. 201 v kompetenci starostky obce doplněný o 

projednání a schválení RO č. 2/2020 v kompetenci zastupitelstva 

obce Spojil – předkladatel starostka. 

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

201/2020 v kompetenci starostky obce a uvedla, že se jedná o RO ve výši 55 000,- Kč na 

straně příjmů a 55 000,- na straně výdajů. 

Přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere RO č. 201/2020 v kompetenci 

starostky obce na vědomí bez výhrad. 

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

Usnesení č. 3/2020/VI: Zastupitelstvo obce Spojil bere RO č. 201/2020 v kompetenci 

starostky obce na vědomí bez výhrad. 

V druhé části tohoto bodu vysvětlila RO č2/2020 v kompetenci zastupitelstva obce, které je ve 

výši 250 000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Na straně příjmů se jedná o 

plánovanou částku příjmů z prodaného zboží (tržby z klubovny v SA) za období letního 

provozu a na straně výdajů je stejná částka na nákup zboží pro klubovnu SA za toto období. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje RO č. 2/2020 v kompetenci 

Zastupitelstva obce Spojil ve výši 250 000,- Kč na straně příjmů a 250 000,- Kč na straně 

výdajů. 

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

Usnesení č. 3/2020/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje RO č. 2/2020 v kompetenci 

Zastupitelstva obce Spojil ve výši 250 000,- Kč na straně příjmů a 250 000,- Kč na straně 

výdajů. 

5. Schválení stálých členů hodnotící komise dle Vnitřní směrnice 

1/2020 pro zadávání veřejných zakázek obcí Spojil pro všechna 

výběrová řízení obce Spojil pro toto volební období  – předkladatel 

místostarosta. 

Místostarosta informoval, že výběr členů komise je v kompetenci starostky obce. Přesto 

starostka na minulém zasedání zastupitelstva vyzvala všechna politická uskupení 

zastupitelstva, pokud chtějí někoho do komise nominovat, aby tak učinili do 1.6.2020.   

Navrhl ustanovení 5tičlené komise ve složení: 1) Ing. Tomáš Kučera, 2) Ing. Lenka 

Chlostová, 3) Ing. Zdeněk Nedvěd, 4) Ing. Jaroslav Jandl, 5) byl osloven pan Karel Mencl, 

aby nominoval člena komise na základě jeho informace, že nikoho nesehnal, navrhl pan 

místostarosta T. Kučera pana Ing. Jiřího Netušila a informoval, že všichni nominovaní 

členové se svou nominací předem vyslovili souhlas. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje hodnotící komisi dle Vnitřní směrnice 

1/2020 pro zadávání veřejných zakázek obcí Spojil pro všechna výběrová řízení obce Spojil, 

pro toto volební období pětičlennou v následujícím složení: Tomáš Kučera, Lenka Chlostová, 

Zdeněk Nedvěd, Jaroslav Jandl a Jiří Netušil 

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

Usnesení č. 3/2020/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje hodnotící komisi dle 

Vnitřní směrnice 1/2020 pro zadávání veřejných zakázek obcí Spojil pro všechna 

výběrová řízení obce Spojil, pro toto volební období pětičlennou v následujícím složení: 

Tomáš Kučera, Lenka Chlostová, Zdeněk Nedvěd, Jaroslav Jandl a Jiří Netušil. 

6. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 

akce „Veřejná prostranství v obcích“ – úprava travnaté plochy 

návsi, v rámci PRV čl.20 pro rok 2020. „z MAS Region Kunětické 

hory“ – předkladatel starostka. 

Starostka obce R. Ministrová uvedla, že v návaznosti na minulém zastupitelstvu přijaté 

usnesení č.2/2020/VII připravila obec podklady pro výběrové řízení na dodavatele. Ke 

schválení je předložena Výzva k podání nabídky včetně podmínek pro zpracování nabídky, 

obchodní podmínky, návrh členů komise pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a seznam 

dodavatelů, kteří mají byt osloveni. Zastupitelé se se schvalovanými materiály seznámili na 

pracovní poradě. Text, o němž zastupitelé hlasovali, je neveřejný. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové 

řízení na dodavatele akce „Veřejná prostranství v obcích“ – úprava travnaté plochy návsi, 

v rámci PRV čl.20 pro rok 2020. „z MAS Region Kunětické hory“. Schválená zadávací 

dokumentace bude přílohou zápisu z tohoto jednání. 

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

Usnesení č. 3/2020/IX:: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje zadávací dokumentaci pro 

výběrové řízení na dodavatele akce „Veřejná prostranství v obcích“ – úprava travnaté 

plochy návsi, v rámci PRV čl.20 pro rok 2020. „z MAS Region Kunětické hory“. 

Schválená zadávací dokumentace bude přílohou zápisu z tohoto jednání. 

7. Projednání žádostí o Dotaci z rozpočtu obce Spojil – zpravodaj 

místostarosta. 

V tomto bodě se projednávaly podané žádosti Sousedského spolku Spojil a Apolenky z.s. o 

dotaci z rozpočtu obce Spojil.                                                                                                     

1. Apolenka z.s. žádá o dotaci na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. Celková plánovaná výše nákladů je 1 947 000,- Kč a požadovaná 

výše dotace je 50 000,- Kč. Finanční příspěvek bude použit k financování vzniklých 

provozních nákladů sociální služby. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o dotaci z rozpočtu 

obce Spojil na rok 2020 na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením v požadované částce 50 000,- Kč. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1– usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 3/2020/X: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o dotaci 

z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením v požadované částce 50 000,- Kč. 

2. Apolenka z.s. na pořádání jezdeckých závodů v roce 2020. Předpokládané celkové náklady 

na pořádání akcí (3 závodní dny) činí 75 000,- Kč a požadovaná částka dotace je 15 000,- Kč. 

Jedná se o odměny pro jezdce a věcné ceny do soutěží. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje dar Apolence z.s. z rozpočtu obce Spojil 

na ceny pro vítěze jezdeckých závodů v kategorii Pony Soutěže, pořádaných v roce 2020 

v areálu Apolenka v částce 4 000,- Kč s uvedením, že se jedná o závody pod patronací obce 

Spojil. 

Diskuse k tomuto bodu: T. Kučera, R. Ministrová, D. Houdová 

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

Usnesení č. 3/2020/XI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje dar Apolence z.s. z rozpočtu 

obce Spojil na ceny pro vítěze jezdeckých závodů v kategorii Pony Soutěže, pořádaných 

v roce 2020 v areálu Apolenka v částce 4 000,- Kč s uvedením, že se jedná o závody pod 

patronací obce Spojil. 

3.Sousedský spolek Spojil na pokrytí nákladů na přípravu a realizaci oslav dne seniorů v říjnu 

2020. Předpokládaná výše nákladů je 12 000,- Kč a požadovaná částka dotace je 10 000,- Kč. 

Jedná se pokrytí nákladů na hudbu a vystoupení baviče. 

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

dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na pokrytí nákladů na přípravu a realizaci oslavy 

Dne seniorů v měsíci říjnu 2020 v požadované částce 10 000,- Kč. 

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

Usnesení č. 3/2020/XII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku 

Spojil o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na pokrytí nákladů na přípravu a 

realizaci oslavy Dne seniorů v měsíci říjnu 2020 v požadované částce 10 000,- Kč. 

8. Informace o stavu pozemku 157/50 ve Sportovním areálu – 

zpravodaj starostka. 

Starostka na začátku shrnula fakta o stavu pozemku 157/50, informace zastupitelstvo již 

obdrželo na minulém zasedání. Vzhledem k tomu, že musí postupovat dle platné legislativy, 

veškeré postupy konzultuje s odborníky, úředníky a právníky. Blíže seznámila přítomné, co 

nás čeká a také co se týče nápravy stávajícího stavu pozemku, jeho rekultivace. Protože 

jednání stále probíhají, navrhla nyní pouze přijmout usnesení o vzetí zprávy na vědomí a 

upozornila zastupitele, že v případě, že byla obci způsobena škoda, má zastupitelstvo 

zákonnou povinnost tuto škodu vymáhat.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o stavu pozemku 157/50 v katastru 

obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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

Usnesení č. 3/2020/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o stavu pozemku 

157/50 v katastru obce Spojil na vědomí bez výhrad. 
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9. Zpráva o činnosti OÚ– zpravodaj starostka 

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

zastupitelstva za období květen-červen 2020. Na webových stránkách obce je titulní strana 

stále vyhrazena aktualitám a nadále i důležitým materiálům, nařízením a doporučením 

v souvislosti s počasím a stále i koronavirem. Doplňující informace k této zprávě či práci 

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

Přednesla 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. 3/2020/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

10. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu 

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

Hůrka – zpravodaj starostka 

Předkladatelka R. Ministrová informovala, že v minulém týdnu se konala schůzka na ŘSD, 

které se účastnil pan místostarosta a předala mu slovo. T. Kučera informoval, že celá akce je 

rozdělena na dvě etapy: etapa I – OK Spojil a etapa II – rozšíření silnice I/36 Signál – OK 

Spojil. Seznámil se zajištění dopravní obslužnosti v průběhu realizace stavby a termínem 

realizace, který ŘSD předpokládá co nejdříve po získání platného stavebního povolení, 

optimálně příští rok. 

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 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 3/2020/XV: 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. 

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

místostarosta. 

Místostarosta informoval, že od minulého zasedání zastupitelstvo nedošlo ve věci 

projednávání projektu Starzone a.s. 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. 3/2020/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o 

současném stavu projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad. 
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12. Různé – info dotace obecně. 

Místostarosta T. Kučera informoval, že se připravuje vyhodnocení ÚP a upozornil občany, 

kteří mají k stávajícímu ÚP připomínky či návrhy ke změnám, aby o nich informovali obecní 

úřad nejpozději do 15.7.2020. 

Diskuse: J. Vávra – projekt „Odpočinková zóna na náměstí“, lokalita u lesa-retenční nádrže.                                   

J. Jandl – lokalita u lesa, B. Melounová – zastínění na dětském hřišti, Z. Nedvěd, R. 

Ministrová. 

Starostka informovala, že od 1.7.2020 společnost SmP-Odpady a.s. zavádí na všech svých 

svozových trasách plastového odpadu tzv. tříkomoditní sběr recyklovatelných odpadů. Do 

žlutých pytlů na plasty je možné společně s plasty ukládat i nápojové kartony a nyní také 

veškeré plechové a hliníkové obaly. Informace ve Zpravodaji obce.                                                             

13. Závěr. 

Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci, 

občanům, kteří přišli, za připomínky, dotazy a náměty pro další činnost. Popřála hezký zbytek 

večera a pozvala všechny na příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve středu 9. 

září 2020 od 18:30 hod. 

Konec zasedání ZoS – 19:52 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

 

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

starostka 

 

 

ověřovatelé: 

Diana Houdová     .....…............................ 

 

 

Jan Matěj    …..................................... 
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