
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.4/2019 

ze dne 25.9.2019   
 

 

 

I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu Houdovou a Jana Křivku. 

 

 

II.  

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu.  

 

III. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozích jednání 

Zastupitelstva obce Spojil ze dne 24.4.2019 a 26.6.2019 na vědomí bez výhrad. 

 

IV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předložený plán zasedání  ZoS na období říjen 2019 až duben 

2020 na vědomí bez výhrad. 

 

V. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2019411/VB/1: název stavby 

SPOJIL, K HÁJOVNĚ Č.P. 111/1, KNN. 

 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.9.2016 reg. č. 

99015234202 v předloženém znění, konstatující, že úroková sazba bude pevná a neměnná po 

celou dobu trvání úvěru a bude činit 1,86% p. a. z jistiny Úvěru. 

 

VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje poskytnutí daru Oblastní charitě Pardubice a to ve výši 

10 000,- Kč na úkony pečovatelské služby pro občany obce Spojil a  ve výši 5 000,- Kč na 

podporu domácí hospicové péče. 

 

                                                                        VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí programové 

účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce 

z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo č. OKŘ/19/24834. 

 

                                                                        IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere přednesené záměry na vědomí bez výhrad. 

 

                                                                       

                                                                        X. 



Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č. 203/2019 na vědomí bez výhrad. 

 

                                                                        XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ na vědomí bez výhrad. 

    

                                                                      XII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu řešení dopravní situace 

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

bez výhrad. 

 

                                                                      XIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu projektu Starzone a.s. 

na vědomí bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce  

 

 

 

 

Místostarosta obce  


