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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 2/2020 ze dne 20. 05. 2020 

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

Štěpánková, Diana Houdová, Svatopluk Rozsypal, Jan Křivka, hosté. 

Omluven:  

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kučera, Svatopluk Rozsypal 

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 18:30 hodin, jednání se zúčastnilo 9 členů ZO Spojil z 9, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášení schopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Tomáše Kučeru a Svatopluka Rozsypala. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2020/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Tomáše 

Kučeru a Svatopluka Rozsypala. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 1/2020 byl ověřen bez doplnění a změn, 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. Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a Závěrečného účtu obce Spojil za rok 

2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2019 a 

projednání účetní závěrky obce Spojil za rok 2019 – předkladatel starostka, předsed. FV. 

4. Projednání aktualizace Statutu výborů obce Spojil – předkladatel starostka. 

5. Informace o žádosti k dotaci na „Veřejná prostranství v obcích“– úprava travnaté plochy 

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

starostka. 

6. Informace o žádosti k dotaci pro JSDHO „Pořízení nového dopravního automobilu“ – 

předkladatel starostka. 

7. Projednání plánu jednání ZoS pro období 6.2020 – 12.2020 – předkladatel místostarosta. 

8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019 a Zpráva o činnosti MP Sezemice za 

rok 2019 – předseda KV a místostarosta. 

9. Projednání žádosti o Dotaci z rozpočtu obce Spojil – zpravodaj místostarosta. 

10. Informace o stavu pozemku 157/50 ve Sportovním areálu – zpravodaj starostka. 

11. Informace o provozu Sportovního areálu a klubovny – zpravodaj starostka. 

12. Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka. 

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

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

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

15. Různé. 

16. Závěr. 



Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil                                                                                            20.05.2020 

Zápis 2/2020 20.05.2020  2 z 8 

 

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

Spojil řídilo předloženým programem. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2020/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 

ZO č. 1/2020 ze dne 29. 01. 2020 a konstatoval, že jsou plněna. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího 

zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 9, proti  0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2020/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

3. Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a Závěrečného 

účtu obce Spojil za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2019 a projednání 

účetní závěrky obce Spojil za rok 2019 – předkladatel starostka + 

předsedkyně FV. 

Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce a D. Houdová předsedkyně 

FV.  

Předsedkyně FV D. Houdová přednesla zprávu FV a starostka obce pro informaci uvedla 

některá základní data z celoročního hospodaření obce Spojil ze Závěrečného účtu obce Spojil 

za rok 2019. Seznámila přítomné s výsledkem hospodaření obce Spojil za rok 2019 a 

doplnila, že Přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2019, bylo provedeno Krajským 

úřadem Pardubického kraje 26.2.2020 a při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a 

nedostatky. 

K tomuto bodu byly předloženy dva návrhy na usnesení: 

Návrh prvního usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční 

hospodaření obce Spojil a Závěrečný účet obce Spojil za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2019 bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 2/2020/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční 

hospodaření obce Spojil a Závěrečný účet obce Spojil za rok 2019, včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2019 bez výhrad. 

Návrh druhého usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní 

závěrku obce Spojil za rok 2019 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2019 bez 

výhrad. 
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Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva je součástí zápisu. 

Usnesení č. 2/2020/V: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní 

závěrku obce Spojil za rok 2019 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2019 

bez výhrad. 

4. Projednání aktualizace Statutu výborů obce Spojil – předkladatel 

starostka. 

Starostka R. Ministrová zdůvodnila navrhované změny statutu a přednesla navrhovanou 

aktualizaci Statutu: 

Článek 7: Příprava jednání výboru – (1) Výbory se scházejí podle dohodnutého plánu 

(nejméně 1x za 3 měsíce). V případě, že výboru bylo zastupitelstvem obce svěřeno 

rozhodování v určité věci, sejde se výbor tak, aby mohl svá rozhodnutí ve stanoveném 

termínu předat zastupitelstvu. 

Nahradit textem: 

Článek 7: Příprava jednání výboru – (1) Výbory se scházejí podle potřeby tak, aby plnily 

úkoly stanovené zákonem o obcích. V případě, že výboru bylo zastupitelstvem obce svěřeno 

rozhodování v určité věci, sejde se výbor tak, aby mohl svá rozhodnutí ve stanoveném 

termínu předat zastupitelstvu. V odůvodněných případech lze realizovat jednání výboru 

korespondenčním způsobem. V případě korespondenčního jednání je kompletní 

korespondence nedílnou součástí zápisu z jednání výboru. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předloženou aktualizaci Statutu výborů 

obce Spojil v článku 7: Příprava jednání výboru, tak jak byl předložen. 

Diskuse k tématu: J. Křivka – názor obecního právníka JUDr. Pecháčkové, R. Ministrová.                                                                                                      

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 3 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2020/VI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předloženou aktualizaci 

Statutu výborů obce Spojil v článku 7: Příprava jednání výboru, tak jak byl předložen. 

5. Informace o žádosti k dotaci na „veřejná prostranství v obcích“ – 

úprava travnaté ploch návsi, v rámci PRV čl.20 pro rok 2020. „z 

MAS Region Kunětické hory“ – předkladatel starostka. 

Starostka obce R. Ministrová uvedla, že projekt řeší podobu a využití veřejných ploch na 

návsi. Projekt zahrnuje výsadbu zeleně, vybudování vodního prvku, umístění mobiliáře a 

herního prvku. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o podání žádosti o dotaci do výzvy 

č.5 MAS Region Kunětické hory, z.s. z Programu rozvoje venkova, název projektu 

„Odpočinková zóna na náměstí“, na vědomí bez výhrad a svým usnesením schvaluje realizaci 

tohoto projektu. 

Hlasování: Pro 7, proti 2, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

Usnesení č. 2/2020/VII: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o podání žádosti o 

dotaci do výzvy č.5 MAS Region Kunětické hory, z.s. z Programu rozvoje venkova, 
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název projektu „Odpočinková zóna na náměstí“, na vědomí bez výhrad a svým 

usnesením schvaluje realizaci tohoto projektu. 

V návaznosti na přijaté usnesení začne obec připravovat výběrové řízení na dodavatele. Dle 

Směrnice obce Spojil pro zadávání veřejných zakázek bude vzhledem k ceně zakázky 

postupováno dle článku 7 této směrnice. Na příštím zasedání zastupitelstva bude předložena 

ke schválení Výzva k podání nabídky včetně podmínek pro zpracování nabídky, obchodní 

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

dodavatelů, kteří mají být osloveni.    

Starostka požádala všechna politická uskupení zastupitelstva, pokud chtějí někoho do komise 

nominovat, aby tak učinili do 1.6.2020. Tato komise bude schválena jako stálá pro všechna 

výběrová řízení obce Spojil zadaná v tomto volebním období.                                           

Návrhy na dodavatele k oslovení můžete s jejich identifikačními údaji zasílat na adresu 

info@spojil.com do 1.6.2020.                                                                                                            

6. Informace o žádosti k dotaci pro JSDHO „Pořízení nového 

dopravního automobilu“ – předkladatel starostka.  

Starostka zdůvodnila podání žádosti o dotaci „Pořízení nového dopravního automobilu“. 

Velitel JSDHO J. Meloun pečlivě prostudoval podmínky, a především bodové hodnocení. 

Vzhledem k hodnotícím kritériím na dotaci je pravděpodobné, že na ni nedosáhneme, ale má 

smysl o ni požádat, protože v dalších letech se k tomuto při hodnocení přihlíží a opakovaná 

žádost získává body. Stávající automobil z roku 2004 je funkční a není využíván tak často, 

byla žádost podána z výše uvedených důvodů bodového hodnocení do budoucna, kdy je 

pravděpodobné, že by náklady na opravy stávajícího auta mohly být nákladnější než podíl 

obce na nákupu nového vozu z dotace. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o podání žádosti JSDH–V2–2021–

00247 pořízení nového dopravního automobilu na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2020/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o podání žádosti 

JSDH–V2–2021–00247 pořízení nového dopravního automobilu na vědomí bez výhrad. 

7. Projednání plánu jednání ZoS pro období 6.2020–12.2020 – 

předkladatel místostarosta. 

Místostarosta T. Kučera navrhl v souladu s jednacím řádem ZoS, čl.3 odst.2) na období 

červen až prosinec 2020 stanovit následující termíny ZoS: 24.6.2020; 09.09.2020; 25.11.2020 

– schvalování rozpočtu 2021; 16.12.2020 – rezervní termín pro schválení rozpočtu 2021. 

V případě aktuální potřeby je možné termíny příslušně upravit, případně svolat zastupitelstvo 

častěji. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere předložený plán zasedání obce Spojil na období červen až 

prosinec 2020 na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2020/IX: Zastupitelstvo bere předložený plán zasedání obce Spojil na 

období červen až prosinec 2020 na vědomí bez výhrad. 

mailto:info@spojil.com
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8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019 a Zpráva o 

činnosti MP Sezemice za rok 2019 – předseda KV a místostarosta. 

Předkladatelem tohoto bodu byl předseda KV D. Přibyl, který seznámil přítomné se zprávou 

KV za rok 2019. Místostarosta T. Kučera na základě zprávy KV předložil návrh na usnesení: 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu KV, která konstatuje, že všechna 

usnesení z jednání Zastupitelstva obce Spojil č.1–5/2019 byla splněna a všechny Obecně 

závazné vyhlášky obce Spojil a Nařízení obce Spojil byly v roce 2019 řádně aplikovány, na 

vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 3, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva je součástí zápisu. 

Usnesení č. 2/2020/X: Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu KV, která konstatuje, že 

všechna usnesení z jednání Zastupitelstva obce Spojil č.1–5/2019 byla splněna a všechny 

Obecně závazné vyhlášky obce Spojil a Nařízení obce Spojil byly v roce 2019 řádně 

aplikovány, na vědomí bez výhrad. 

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

místostarosta. 

V tomto bodě se projednávala podaná žádost Sportovního klubu Spojil z.s. o Dotaci 

z rozpočtu obce Spojil na pořádané sportovní akce v roce 2020. Předpokládané celkové 

náklady na pořádání akcí činí 22 000,- Kč a požadovaná dotace je 16 000,- Kč. Jedná se o 

ceny pro vítěze a pokrytí nákladů na cvičitelku při dni Jógy. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sportovního klubu Spojil z.s. o 

dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na ceny pro vítěze v rámci akcí turnaje v ping-

pongu, nohejbalu a pétanque a nákladů na cvičitelku a zabezpečení v rámci akce Den s Jógou 

pořádané v roce 2020 v požadované částce 16 000,- korun. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 1– usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2020/XI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sportovního klubu 

Spojil z.s. o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na ceny pro vítěze v rámci akcí 

turnaje v ping-pongu, nohejbalu a pétanque a nákladů na cvičitelku a zabezpečení 

v rámci akce Den s Jógou pořádané v roce 2020 v požadované částce 16 000,- korun. 

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

zpravodaj starostka. 

Starostka informovala, že na základě podané žádosti o dotaci na zatravnění obecního 

pozemku p. č. 157/50 ve Sportovním areálu Spojil minulým vedením obce, začala na jaře 

2019 řešit její realizaci. Během přípravných prací zjistila, že dle vyjádření odborníků nelze 

pozemek ve stávajícím stavu osít a též neodpovídá zápisu v katastru, kde je uveden jako 

zemědělská půda. Závěr pedologického průzkumu je, že „Navážku představuje hlinitopísčitá 

až písčitohlinitá zemina s příměsí odpadu stavebního charakteru (beton, cihly, živice, škvára, 

dráty). Mocnost navážky se pohybuje v rozmezí od 50-70 cm. – pod navážkou se nachází cca 

20-50 cm pohřbené humózní zeminy (ornice)“.                                                                                                                                                                       

Starostka dále předložila několik řešení včetně předpokládaných nákladů a závěrem 

konstatovala, že bude na obci, aby se s problémem vypořádala, a to jak morálně, tak 

především finančně a v souladu s platnými zákony a právními předpisy. 
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Diskuse k tématu: R. Ministrová, J. Křivka, J. Matěj, D. Houdová, K. Mencl, T. Kučera.                                                                                                                                                                                                                                                        

V 19:42 hodin odešel pan Jan Křivka  se slovy „vzdávám se mandátu zastupitele“ 

V 19:43 hodin odešel pan Svatopluk Rozsypal se slovy „slátaniny tady poslouchat nebudu“ 

Na základě proběhlé diskuse přednesla starostka dva návrhy na usnesení. 

První 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 1– usnesení bylo přijato.  

Usnesení č. 2/2020/XII: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o stavu pozemku 

157/50 v katastru obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

Druhý návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí s rekultivací pozemku p.č.157/50 

v obci Spojil, tj. jeho uvedením do stavu potřebného pro jeho budoucí využití a souhlasí 

s úhradou nákladů na tuto rekultivaci z rozpočtu obce Spojil. Současně ZoS ukládá vedení 

obce zjistit, zda obci vznikla škoda a kdo vzniklou škodu způsobil, aby náhrada zjištěné škody 

mohla být vymáhána. 

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 3 – usnesení nebylo přijato.  

11. Informace o provozu Sportovního areálu a klubovny – zpravodaj 

starostka 

Starostka informovala, že k stále platným omezením a opatřením z hlediska nákazy 

koronavirem byla od 15. května otevřena zahrádka klubovny ve zkušebním provozu, který 

bude zachován do konce měsíce. Otevřeno bude ve středu, pátek a neděli od 16 do 21 hodin.   

Za splnění všech platných nařízení mají naši občané možnost pronajmout si prostor zahrádky 

i klubovny pro své soukromé akce, a to po dohodě se starostkou obce. Totéž platí i pro 

spojilské spolky. Pronájem prostor s omezením vstupu spojilské veřejnosti není možný 

v běžných otevíracích hodinách zahrádky a klubovny.                  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o provozu Sportovního 

areálu a klubovny na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

Usnesení č. 2/2020/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o provozu 

Sportovního areálu a klubovny na vědomí bez výhrad. 

12. Zpráva o činnosti OÚ– zpravodaj starostka 

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

zastupitelstva. Na webových stránkách obce je titulní strana stále vyhrazena aktualitám a 

nadále i důležitým materiálům, nařízením a doporučením v souvislosti s koronavirem. 

Doplňující informace k této zprávě či práci úřadu ráda poskytne na e-mailu info@spojil.com 

nebo osobně na telefonu 605 251 840. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

Přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ 

na vědomí bez výhrad. 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva je součástí zápisu. 

mailto:info@spojil.com
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Usnesení č. 2/2020/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

13. 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 Územní rozhodnutí na stavbu I/36 Pardubice, 

Dubina – Počapelské Chalupy nabylo právní moci dne 25.2.2020. Byl vybrán zhotovitel 

dokumentace pro stavební povolení – firma TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové a byla 

uzavřena smlouva o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení s přednostním 

zpracování DPS okružní křižovatky. Firma TRANSCONZULT s.r.o. na DPS pracuje, ale 

vzhledem k pandemii nebylo zatím možné svolat úvodní pracovní jednání ke zpracování DPS, 

které je potřeba svolat ve větším počtu zúčastněných. 

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. 2/2020/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. 

14. 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 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2020/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o 

současném stavu projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad. 

15. Různé. 

K. Mencl – dotace z rozpočtu obce Spojil                                                                                 

D. Horký – strategie obce k rozšíření MF hřiště                                                                                

D. Houdová – letošní finance na sportovní projekty budou kráceny                                                                    

16. 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 24. 

června 2020 od 18:30 hod. 
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Konec zasedání ZoS – 20:17 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

 

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

starostka 

 

 

ověřovatelé: 

Tomáš Kučera     .....…............................ 

 

 

Svatopluk Rozsypal     …..................................... 

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že Svatopluk Rozsypal zasedání v jeho průběhu opustil, není 

z jeho strany možné provést ověření zápisu. Protože nebyl určen jiný ověřovatel, bude podpis 

ověřovatele Svatopluka Rozsypala nahrazen usnesením na příštím zasedání zastupitelstva. 

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

