
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.1/2020 

ze dne 29.1.2020 

I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Danu Štěpánkovou a Jana Matěje. 

II. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu., doplněného 

o bod 14) „Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Spojil“ – ostatní se adekvátně 

posouvají. 

III. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího zasedání 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

IV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o rozpočtovém opatření č. 204 v kompetenci 

starostky na vědomí bez výhrad. 

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. 

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. 

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. 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předloženou změnu v záměru vybudovat ve sportovním 

areálu multifunkční hřiště s předpokládaným rozpočtem 2.9 milionu korun. 

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. 

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. 



XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr provozování klubovny sportovního areálu ve 

Spojile obcí Spojil v předloženém znění bez výhrad. 

XII. 

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

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. 

XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o současném stavu  projektu Starzone 

a.s. na vědomí bez výhrad. 

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. 

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.  

 

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. 

XVIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje schvaluje změnu plánovaných termínu zasedání ZoS na 

8.dubna 2020 a dále na 17.června 2020 bez výhrad. 
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   starostka obce 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


