
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.4/2020 

ze dne 9.9.2020 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dana Přibyla a Karla Mencla. 

II. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. 

III. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího zasedání 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

IV. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje RO č.3/2020 ve výši 681 000,- Kč na 

straně příjmů a 681 000,- Kč na straně výdajů. 

V. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 

z Programu obnovy venkova ev.č. OŽPZ/20/22604 mezi poskytovatelem Pardubickým 

krajem a obcí Spojil jako příjemcem. 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-2019411/VB/01, Spojil, K Hájovně, p.č. 111/1, knn mezi obcí Spojil a ČEZ Distribuce a.s. 

v předloženém znění bez výhrad. 

VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje text Smlouvy o dílo na realizaci Odpočinkové zóny na 

náměstí v předloženém znění bez výhrad. 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje OZV č.1/2020 o poplatku za komunální 

odpad v předloženém znění. 

IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolence z.s. o dotaci z rozpočtu obce Spojil na 

rok 2020 na spolufinancování honorářů účinkujících na akci Toulování 2020 v požadované 

částce 10 000,- Kč.  

X. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Zdeňka Nedvěda o dotaci z rozpočtu obce Spojil 

na rok 2020 na pokrytí nákladů na akce Rozloučení s létem a Setkání s lososem v požadované 

částce 5 200,- Kč. 



XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Milana Zavadila o dotaci z rozpočtu obce Spojil 

na rok 2020 na pokrytí nákladů na dvě přednášky a diashow na téma Ze Spojilu do Nepálu a 

zpět v celkové požadované částce 10 000,- Kč. 

XII. 

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

XIII. 

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

výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

XIV. 

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

na vědomí bez výhrad. 

 

 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


