
Obec Spojil Ve Spojilu dne 21. 11. 2022 
Obecní úřad Spojil 

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: úterý 29. listopadu 2022 od 18:30 hodin  
 
 

PROGRAM :  

1) Úvod, schválení programu - předkladatel starostka 
2) Kontrola plnění usnesení minulých zasedání - předkladatel místostarosta 
3) 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 
2023“ – předkladatel starostka 

4) Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2023 – předkladatel starostka a 
předsedkyně FV 

5) Informace o Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících s DPmP a.s. pro rok 2023 
– předkladatel starostka 

6) Schválení dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo č. 01/2009 uzavřené SmP Odpady a.s. pro rok 
2023 – předkladatel starostka 

7) Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace z Pardubického kraje v 
rámci Programu obnovy venkova pro rok 2023 obec Spojil – předkladatel místostarosta 

8) Projednání a schválení záměru podat žádost o společně územní a stavební řízení na Garáž 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Spojil a techniku obce Spojil – předkladatel 
místostarosta 

9) Projednání a schválení smlouvy mezi Obcí Spojil a panem Klementem o umístění 
inženýrských sítí pod obecní cestu p.p.č. 157/51 a její využívání jako příjezdové cesty na 
oddělený pozemek p.p.č. 157/189 - předkladatel místostarosta 

10) Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby č. IV-12-2014476/VB/001 Pardubice Spojil - knn - OK Lokomotiva - 
předkladatel místostarosta 

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) Různé 
14) Závěr 

 
 

Radka Ministrová  
starostka obce 


