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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 5/2020 ze dne 24. 09. 2020 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Jan Matěj, Dana Štěpánková, Diana Houdová, 

Karel Mencl a hosté. 

Omluven: Daniel Přibyl 

Neomluven: Svatopluk Rozsypal 

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 18:33 hodin místostarostou T. Kučerou, jednání se zúčastnilo 6 

členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo zastupitelstvo obce usnášení schopné. 

Místostarosta obce jako ověřovatele zápisu navrhl Danu Štěpánkovou a Jana Matěje. 

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

Usnesení č. 5/2020/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Danu 

Štěpánkovou a Jana Matěje. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 4/2020 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. Schválení SOD na akci „Veřejná prostranství v obcích“ – úprava travnaté plochy návsi, 

v rámci PRV čl. 20 pro rok 2020 z MAS Region Kunětické hory – předkladatel starostka. 

4. Různé. 

5. Závěr. 

 

Místostarosta obce T. Kučera předložil návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce 

Spojil řídilo předloženým programem. 

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

Usnesení č. 5/2020/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu. 

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání – předkladatel 

místostarosta. 

Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání 

ZoS č. 4/2020 ze dne 09. 09. 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. 5/2020/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

3. Schválení SOD na akci „Veřejná prostranství v obcích“ – úprava 

travnaté plochy návsi, v rámci PRV čl.20 pro rok 2020 z MAS 

Region Kunětické hory – předkladatel starostka. 

Slova se ujal místostarosta, který uvedl, že na minulém jednání zastupitelstva konaném 9. září 

2020 zastupitelé svým usnesením č.4/2020/VII schválili pouze text samotné smlouvy 

z důvodu stále probíhajícího výběrového řízení. Nyní se jedná o schválení Smlouvy na 

dodavatele akce „Veřejná prostranství v obcích“. Hodnotící komise se sešla 16.9.2020 a 

provedla vyhodnocení nabídek. Na základě stanoveného kritéria dotačního titulu nejnižší 

nabídkové ceny vybrala jako vítěze výběrového řízení nabídku firmy Domar stavby s.r.o. 

Vítězná firma nabídla nejnižší cenu a to 1.049 940,- Kč bez DPH. Navýšení ceny oproti 

předpokládané projektované částce 722 680,- Kč bez DPH je dáno zvýšením kvalitativních 

nároků na provedení zpevněných ploch. Na doporučení výběrové komise byla po dohodě 

s firmou Domar stavby s.r.o. provedena změna textu v kapitole IV odstavci 2. Předkládaný 

návrh Smlouvy byl zveřejněn na webu obce. 

T. Kučera přednesl návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o dílo na 

realizaci Odpočinkové zóny na náměstí mezi obcí Spojil a firmou Domar stavby s.r.o. 

v předloženém znění bez výhrad. 

Diskuse: K. Mencl, D. Houdová, D. Horký, Z. Nedvěd, R. Ministrová, T. Kučera. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato, SOD je součástí zápisu 

Usnesení č. 5/2020/IV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci 

Odpočinkové zóny na náměstí mezi obcí Spojil a firmou Domar stavby s.r.o. 

v předloženém znění bez výhrad. 

4. Různé. 

Starostka R. Ministrová připomněla, že do 10.10.2020 mohou předsedové spojilských spolků, 

sdružení a zájmových skupin, ale také jednotlivci podávat požadavky na příspěvky a dotace 

z obecního rozpočtu pro rok 2021. Své přiměřené požadavky můžou zasílat v jednoduché 

textové formě se souhrnnou částkou na rok 2021, uvedená částka není nároková jedná se o 

administrativní úkon při tvorbě rozpočtu. Požádala také o uvedení termínu akcí, které plánují, 

aby mohly být uvedeny v chystaném kalendáři pro rok 2021. 

Dále oznámila, že se z důvodu epidemické situace spojilské posvícení v letošním roce 

neuskuteční. Ze stejného důvodu se rozhodl i Sousedský spolek odložit Posezení s Českou 

písničkou, plánované na 4. října. 

Starostka informovala o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje 2020, které se konají v 

pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 v obci Spojil ve víceúčelové místnosti sportovního 

areálu obce Spojil. O zvláštních způsobech hlasování jsou pro voliče informace na 

internetových stránkách Ministerstva vnitra. 
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V pondělí 28.9.2020 v 15.15 hodin se uskuteční Svatováclavská mše svatá. 

D. Horký – nefunkční obecní rozhlas v ulici Na Příkopech. 

5. Závěr. 

Místostarosta poděkoval všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci, 

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

večera a pozval všechny na příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve středu 25. 

listopadu 2020 od 18:30 hod., na programu bude především schválení rozpočtu obce na rok 

2021. 

Konec zasedání ZoS – 19:06 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

 

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

starostka 

 

 

ověřovatelé: 

Dana Štěpánková     .....…............................ 

 

 

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

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

