Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil

16.06.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 2/2021 ze dne 16.6.2021
Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Daniel Přibyl, Dana Štěpánková, Diana
Houdová, Jan Matěj, Karel Mencl, hosté.
Omluven:
Neomluven: Svatopluk Rozsypal
Ověřovatelé zápisu: Jan Matěj, Karel Mencl,
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 18:34 hodin, jednání se zúčastnilo 7 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo
zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Jana Matěje a Karla Mencla.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 2/2021/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Jana Matěje
a Karla Mencla.
Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová.
Zápis ze zasedání č. 1/2021 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu
vznesena žádná připomínka.

Schválení programu.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Úvod, schválení programu – předkladatel starostka.
Kontrola plnění usnesení minulých zasedání, Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok
2020 a Zpráva o činnosti MP Sezemice za rok 2020 – předkladatel místostarosta a
předseda KV.
Informace o RO č. 202/2021 v kompetenci starostky obce – zpravodaj starostka.
Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a Závěrečného účtu obce Spojil za rok
2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2020 a
projednání účetní uzávěrky obce Spojil za rok 2020 – předkladatel starostka a
předsedkyně FV
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev.č.
OŽPZ/21/71996 mezi poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem
(POV PK) – předkladatel starostka.
Schválení Registrace (GŘHZS) na akci „Pořízení nového dopravního automobilu“ pro
JSDH – předkladatel starostka a schválení Smlouvy ev.č. OKŘ/21/71534 o poskytnutí
dotace mezi poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem na akci
„Pořízení nového dopravního automobilu“ pro JSDH – předkladatel starostka
Schválení Zadání pro výběrové řízení na dodavatele akce „Pořízení nového dopravního
automobilu“ – předkladatel starostka.
Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany – vybavení pro JSDH - předkladatel starostka.
Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.1/2021, o zabezpečení veřejného
pořádku - předkladatel starostka.

Zápis 2/2021 16.06.2021

1z9

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil

16.06.2021

10. Dotace z rozpočtu obce – spolky (dle podaných žádostí) - předkladatel místostarosta.
11. Schválení udělení plné moci panu místostarostovi Ing. Kučerovi k zastupování obce na
Valné hromadě společnosti VaK Pardubice a.s. – předkladatel starostka.
12. Informace o žádosti k 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 – zpravodaj
místostarosta.
13. Zpráva o činnosti OÚ, Informace o provozu Sportovního areálu a klubovny – zpravodaj
starostka.
14. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce
komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starostka.
15. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj místostarosta.
16. Různé (Multifunkční hřiště, …)
17. Závěr.
Starostka obce R. Ministrová předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce
Spojil řídilo předloženým programem.
Usnesení č. 2/2021/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle
předloženého návrhu.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání, Zpráva o činnosti
kontrolního výboru za rok 2020 a Zpráva o činnosti MP Sezemice
za rok 2020 – předkladatel místostarosta a předseda KV.
Místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání ZoS č. 1/2021 ze dne
15.3.2021 a konstatoval, že jsou plněna.
Usnesení č. 2/2021/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení
z předchozího jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 2/2021/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu KV, které konstatuje, že
všechna usnesení přijatá na jednáních zastupitelstva obce Spojil 1-7/2020 jsou plněna a
všechny obecně závazné vyhlášky obce Spojil a nařízení obce Spojil byly v roce 2020
řádně aplikovány, na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva MP Sezemice je
přílohou zápisu.

3. Informace o RO č. 202/2021 v kompetenci starostky obce –
zpravodaj starostka.
RO 202/2021 zahrnuje do rozpočtu obce příjmy a výdaje ve výši 18 118,- Kč. Jedná se o
příjem výši 17 762,- Kč z dotace Pardubického kraje na zvýšené náklady obce na
protiepidemická opatření „Covid“ v roce 2020 a příjem ve výši 356,- Kč jako vratku
nevyužité dotace. Na straně výdajů jsou obě tyto částky rozpočtovány na krizové řízení.
Usnesení č. 2/2021/V: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO 202/2021
v kompetenci starostky obce na vědomí bez výhrad.
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Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO 202/2021 je přílohou
zápisu.

4. Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a Závěrečného
účtu obce Spojil za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2020 a projednání
účetní závěrky obce Spojil za rok 2020, předkladatel starostka a
předsedkyně FV.
Předsedkyně FV Diana Houdová přednesla zprávu z jednání FV obce Spojil, která se konala
1.6.2021 a uvedla některá základní data z celoročního hospodaření obce Spojil a ze
Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2020. Seznámila přítomné s výsledkem hospodaření
obce Spojil za rok 2020. Starostka doplnila, že Přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok
2020, bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje ve dnech 16.11.2020 a
25.5.2021 a při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
K tomuto bodu byly předloženy dva návrhy na usnesení:
Usnesení č. 2/2021/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční
hospodaření obce Spojil a Závěrečný účet obce Spojil za rok 2020 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2020 bez výhrad.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 2/2021/VII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní
závěrku obce Spojil za rok 2020 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2020.
Diskuse: P. Roztočil, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z jednání).
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

5. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova ev.č. OŽPZ/21/71996 mezi poskytovatelem Pardubickým
krajem a obcí Spojil jako příjemcem (POV PK) – předkladatel
starostka.
Zastupitelstvo obce Spojil na svém jednání 25.11.2020 schválilo podání žádosti o dotaci na
realizaci zastřešeného zázemí a přístupového chodníku k dětskému hřišti ve sportovním
areálu z Dotačního titulu 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce,
Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2021.
Dotace nám byla přiznána. FV na svém jednání smlouvu projednal bez výhrad a doporučil
zastupitelstvu obce předloženou smlouvu o poskytnutí dotace schválit.
Usnesení č. 2/2021/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova ev.č. OŽPZ/21/71996 mezi poskytovatelem
Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem.
Diskuse. K. Mencl, R. Ministrová, T.Kučera, P. Roztočil, D. Horký (celá diskuse je na
nahrávce z jednání).
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Smlouva je přílohou zápisu
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6. Schválení Registrace (GŘHZS) na akci „Pořízení nového
dopravního automobilu“ pro JSDH a schválení Smlouvy ev. č.
OKŘ/21/71534 o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem
Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem na akci
„Pořízení nového dopravního automobilu“ – předkladatel
starostka.
Starostka informovala zastupitelstvo, že poskytovatel dotace se snažil uspokojit co nejvíce
žadatelů v podání žádosti o dotaci na „Pořízení nového dopravního automobilu“. Dotace byla
obci přiznána, s využitím dotace budou investice obce minimální. Automobil by se mohl
vysoutěžit do 1 mil. Kč, dotace GŘHZ je 450 000,- Kč, dotace PK 300 000,- Kč a v úvahu
připadá prodej starého auta.
Jedná se o pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce Spojil, vozidla v kategorii
dopravní automobil na podvozku kategorie 1 pro městský provoz s celkovou hmotností
nepřesahující 3500 kg v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8
osob. Dodaný dopravní automobil musí splňovat technické podmínky pro dopravní automobil
schválené TP odborem IZS-MV-GŘ HZS ČR dne 12.4.2021.
FV na svém jednání registraci i smlouvu projednal bez výhrad.
K tomuto bodu byly předloženy dva návrhy na usnesení:
Usnesení č. 2/2021/IX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Registraci č. 014D26200 1299
vydanou MV-GŘ HZS obci Spojil na akci „Pořízení nového dopravního automobilu“
pro JSDH.
Diskuse: J. Matěj, R. Ministrová, K. Mencl, P. Roztočil (celá diskuse je na nahrávce z
jednání).
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Registrace je přílohou zápisu.
Usnesení č. 2/2021/X: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu ev.č. OKŘ/21/71534
o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako
příjemcem na akci „Pořízení nového dopravního automobilu“ pro JSDH.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Smlouva je přílohou zápisu.

7. Schválení Zadání pro výběrové řízení na dodavatele akce „Pořízení
nového dopravního automobilu“ – předkladatel starostka.
Rozhodnutí o zahájení výběrového řízení je v pravomoci zastupitelstva obce. Ke schválení
byla předložena Výzva k podání nabídky včetně podmínek pro zpracování nabídky, obchodní
podmínky, doplnění členů komise pro otevírání obálek o velitele jednotky Jana Melouna a
pana Miloše Záleského, způsob hodnocení nabídek a také seznam dodavatelů, kteří mají být
osloveni. Zastupitelé se se schvalovanými materiály mohli seznámit od 8.6.2021 do začátku
dnešního jednání na OÚ ve Spojilu. Text, o němž zastupitelé hlasovali, je neveřejný, veřejně
se provedlo pouze hlasování.
Usnesení č. 2/2021/XI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení na dodavatele akce „Pořízení nového dopravního automobilu“.
Schválená zadávací dokumentace bude přílohou zápisu z tohoto jednání.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
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8. Schválení podání žádostí o dotaci z PK na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany – vybavení pro JSDH – předkladatel
starostka.
Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při
naplňování koncepce požární ochrany kraje.
Vzhledem k zařazení naší jednotky do tohoto systému a konzultaci technického vybavení
jednotky s jejím velitelem Ing. Melounem bychom chtěli požádat o dotaci na nové plovoucí
čerpadlo, novou motorovou pilu a v rámci kontroly výstroje o 5 nových párů zásahových bot
pro členy jednotky v celkové hodnotě cca 80 000,- Kč. Dotace by byla 70 %, podíl obce tedy
30 %, tj. cca 24 000,- Kč.
FV na svém jednání žádost projednal bez výhrad.
Usnesení č. 2/2021/XII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
– vybavení pro JSDH pro rok 2021.
Diskuse: P. Roztočil, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z jednání).
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Žádost je přílohou zápisu.

9. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.1/2021, o
zabezpečení veřejného pořádku – předkladatel starostka.
Starostka obce na základě stávající situace v oblasti veřejného pořádku v obci Spojil, stížností
občanů, jejich připomínek a požadavků předložila zastupitelstvu obce ke schválení Obecně
závaznou vyhlášku o zabezpečení veřejného pořádku v obci Spojil. Po posouzení všech
právních aspektů a zákonných stavů nebyl text vyhlášky oddělením dozoru odboru legislativy
MVČR shledán v rozporu se zákonem.
Usnesení č. 2/2021/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Spojil č. 1/2021, o zabezpečení veřejného pořádku v obci Spojil v předloženém
znění.
Diskuse: K. Mencl, D. Houdová, J. Matěj, T. Kučera, P. Roztočil, D. Přibyl, J. Štěpánek
čp.51, R. Ministrová, L. Ministr (celá diskuse je na nahrávce z jednání).
V 19:49 hodin se ze zasedání omluvil zastupitel Daniel Přibyl.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. OZV je přílohou zápisu.

10. Dotace z rozpočtu obce – spolky (dle podaných žádostí) –
předkladatel místostarosta.
Místostarosta informoval, že se budou projednávat jednotlivě podané žádosti o dotaci
z rozpočtu obce Spojil. Jednalo se celkem o tři subjekty seřazené abecedně.
Žadatel Apolenka z.s. žádá o dotaci na Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v požadované částce 50 000,- Kč. Jedná se o cca 2,2 % všech nákladů.
Akce splňuje podmínky dotačního titulu.
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Usnesení č. 2/2021/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o
dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2021 na Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením v požadované částce 50 000,- Kč.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato.
Žadatel Apolenka z.s. žádá o dotaci na hudební festival Toulování, který je plánován na září
2021 v požadované částce 20 000,- Kč. Dotace bude použita na honoráře účinkujících. Jedná
se o 1/3 všech nákladů. Akce splňuje podmínky dotačního titulu.
Usnesení č. 2/2021/XV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o
dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2021 na pokrytí nákladů na honoráře účinkujících
na hudebním festivalu Toulování konaném v září 2021 v požadované částce 20 000,- Kč,
maximální však ve výši 1/3 nákladů akce.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato.
Žadatel Apolenka z.s. žádá o dotaci na Pořádání jezdeckých závodů v areálu Apolenka z.s.
v roce 2021 v požadované částce 15 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup
odměn pro jezdce. Jedná se o 20 % všech nákladů. Akce nesplňuje podmínky dotačního
titulu, a proto nebyl předložen návrh na usnesení.
Diskuse. R. Ministrová, D. Houdová, (celá diskuse je na nahrávce z jednání).
Žadatel Sousedský spolek Spojil žádá o dotaci na pokrytí nákladů na akce v roce 2021
v celkové výši 23 000,- Kč. Jedná se o akce:
Posezení s českou písničkou 2021 dotace ve výši 13 000,- Kč.
Jednodenní autobusový zájezd do ZOO Jihlava dotace ve výši 7 000,- Kč.
Přednáška Pardubicko od Perštejnů po současnost dotace ve výši 3 000,- Kč.
Jedná se o 85 % všech nákladů na akce. Všechny akce splňují podmínky dotačního titulu.
Usnesení č. 2/2021/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku
Spojil o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2021 na pokrytí nákladů na akce Posezení
s českou písničkou 2021 ve výši 13 000,- Kč, Jednodenní autobusový zájezd do ZOO
Jihlava ve výši 7 000,- Kč a přednášku Pardubicko od Perštejnů po současnost ve výši
3 000,- Kč, maximálně však ve výši 85 % jednotlivých nákladů dané akce.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
Žadatel Sportovní klub Spojil z.s. žádá o dotaci na pokrytí nákladů na akce v roce 2021
v celkové výši 31 200,- Kč. Jedná se o akce:
Vánoční turnaj ve stolním tenisu dotace ve výši 3 000,- Kč.
Turnaj v nohejbalu dvojic dotace ve výši 3 000,- Kč.
Turnaj v nohejbalu trojic dotace ve výši 3 000,- Kč.
Rodinný turnaj pétanque dotace ve výši 3 000,- Kč.
Den s jógou dotace ve výši 3 000,- Kč
Memoriál Honzy Hambalíka v pálce dotace ve výši 3 000,- Kč
Sportovní vybavení jogínek dotace ve výši 5 000,- Kč.
Nákup jedné universální sítě na nohejbal ve výši 3 200,- Kč
Pronájem hřiště na plánované turnaje dotace ve výši 5 000,- Kč.
Jedná se o 80 % všech nákladů na akce, u turnajů se jedná o finance na ceny, u Dne s jógou
náklady na cvičitelku a zabezpečení akce. Všechny akce svým charakterem splňují podmínky
dotačního titulu.
Diskuse: P. Roztočil, R. Ministrová, T. Kučera, D. Štěpánková (celá diskuse je na nahrávce z
jednání).
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Usnesení č. 2/2021/XVII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sportovního klubu
Spojil z.s. o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2021 na pokrytí nákladů na akce
Vánoční turnaj ve stolním tenisu ve výši 3 000,- Kč, Turnaj v nohejbalu dvojic ve výši
3 000,- Kč, turnaj v nohejbalu trojic ve výši 3 000,- Kč, Rodinný turnaj pétanque ve výši
3 000,- Kč, Den s jógou ve výši 3 000,- Kč a dále pak sportovní vybavení jogínek ve výši
5 000,- Kč, nákup jedné universální sítě na nohejbal a volejbal ve výši 3 200,- Kč,
pronájem hřiště na plánované turnaje ve výši 5 000,- Kč, maximálně však ve výši 80 %
jednotlivých nákladů dané akce resp. nákupů sportovního vybavení a pronájmu hřiště.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

11. Schválení udělení plné moci panu místostarostovi Ing. Kučerovi
k zastupování obce na Valné hromadě společnosti VaK Pardubice
a.s. – předkladatel starostka.
K nutnosti zpracování všech výstupů z dnešního jednání ZoS se paní starostka domluvila
s místostarostou obce panem Kučerou a dohodli se, že ji na valné hromadě VaK Pardubice
a.s. zastoupí. K tomuto zastupování je třeba pověření schválené zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 2/2021/XVIII: Zastupitelstvo obce Spojil, jako akcionář společnosti VaK
Pardubice a.s. svým usnesením zplnomocňuje pana Ing. Tomáše Kučeru, místostarostu
obce Spojil k zastupování obce Spojil na Valné hromadě VaK Pardubice a.s., která se
koná dne 17.června 2021.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

12. Informace o žádosti k 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 – zpravodaj místostarosta.
Místostarosta informoval o žádostech investora k vyjádření ke stavbě rodinného domu a
umístění inženýrských sítí. Po seznámení s dokumentací byl investor informován, že velikost
parcely nesplňuje regulativy ÚP Spojil pro stavbu RD. Investor předložil smlouvu o rezervaci
nemovitosti (koupě sousedního pozemku). Dokumenty byly předloženy k posouzení
právničce, která doporučila na základě předložených dokumentů souhlas neudělovat, neboť
rezervační smlouva investora k ničemu nezavazuje.
Místostarosta předložil návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o
rezervační smlouvě a žádosti o umístění inženýrských sítí na p.p.č. 157/51 v katastru obce
Spojil na vědomí bez výhrad.
Diskuse: K. Mencl – předložil protinávrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil za stavu
současné právní povahy věci svým usnesením vyslovuje nesouhlas s žádostí o umístění
inženýrských sítí na p.p.č. 157/51 v katastru obce Spojil.
T. Kučera, J. Matěj, R. Ministrová, P. Roztočil. (celá diskuse je na nahrávce z jednání).
Obě navrhovaná usnesení byla po diskusi stažena.

13. Zpráva o činnosti OÚ, Informace o provozu sportovního areálu a
klubovny – zpravodaj starostka.
Předkladatelka tohoto bodu R. Ministrová, přečetla zprávu o činnosti OÚ od minulého
zastupitelstva za období březen - květen 2021. Informovala o otevření venkovní zahrádky a
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altánu, podrobné informace o prázdninovém provozu budou zveřejněny na webu obce.
Upozornila, že na webových stránkách obce je titulní strana stále vyhrazena aktualitám a
nadále i důležitým informacím. Doplňující informace k této zprávě či práci úřadu ráda
poskytne na e-mailu info@spojil.com nebo osobně na telefonu 605 251 840.
Usnesení č. 2/2021/XIX: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti
OÚ na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva OÚ je přílohou zápisu.

14. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu
z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice –
Hůrka – zpravodaj starostka.
Starostka informovala, že na úřad byla doručena zpracovaná projektová dokumentace pro
stavební povolení k vyjádření. Je dokončen čistopis DSP stavby I/36 Pardubice, Dubina –
Počapelské Chalupy I etapa, okružní křižovatka Spojil. Projektová dokumentace stavby je
rozeslána dotčeným orgánům státní správy k vyjádření a dále jsou rozeslány žádosti o
aktuální vyjádření o existenci sítí v prostoru stavby. (k podání žádosti o stavební povolení
musí být tato vyjádření platná). Předpoklad podání žádosti o vydání stavebního povolení na
tuto etapu stavby je říjen 2021.
Dokončuje se úprava projektové dokumentace na základě vyjádření GŘ ŘSD na stavbu I/36
Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy II etapa, rozšíření silnice I/36. Tato dokumentace
bude zaslána na GŘ ŘSD k potvrzení. Následně bude zpracován čistopis DSP na tuto etapu.
Předpoklad podání žádosti o vydání stavebního povolení na II etapu je prosinec 2021.
Co se týká termínu realizace, ŘSD předpokládá realizaci nejdříve na jaře 2022.
Usnesení č. 2/2021/XX: 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.
Diskuse: T. Kučera
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

15. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj
místostarosta.
Od minulého zasedání zastupitelstva nedošlo ve věci projednávání projektu StarZone k žádné
změně, resp. nebyli jsme jako účastník řízení přizváni k žádnému jednání.
Usnesení č. 2/2021/XXI: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o
současném stavu projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

16. Různé.
J. Matěj – přednesl žádost manželů Doležalových na pořízení změny ÚP a dal návrh na
usnesení:
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Usnesení č. 2/2021/XXII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh na pořízení změny
ÚP Spojil týkající se p.p.č. 137/1, 137/2, 137/3 a 137/4, v k.ú. obce Spojil v rozsahu
předložené žádosti týkající se změny z rozvojové části BI na stabilizovanou část BI.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
J. Matěj - Výstavba MF hřiště – neobdržení dotace, zapojení místních podnikatelů, občanů do
spolufinancování výstavby MFH. R. Ministrová, T. Kučera, D. Houdová, P. Roztočil, M.
Zavadil, K. Mencl (celá diskuse je na nahrávce z jednání).
J. Meloun - poděkování za získanou dotaci a za schválení podaní žádosti o dotaci.
J. Vávra – vyhláška, změna ÚP, sekání trávy, parkování v Okružní ul., obecní cesta – příkop.
P. Roztočil – sekání trávy – pozemek 157/102, chodníky Na Okrajích, umístění kulečníku
v SA, provoz SA + klubovna ročně.

17. Závěr.
Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva i občanům, kteří přišli, za připomínky,
dotazy a náměty pro další činnost. Popřála hezký zbytek večera a pozvala všechny na příští
zasedání zastupitelstva, předpokládaný termín je ve středu 15.9.2021.
Konec zasedání ZoS – 21:59 hod.
Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:
http://www.spojil.com/zasedani–zastupitelstva/
Starostka Radka Ministrová .....…..................................
Ověřovatelé: Jan Matěj .....….....................................
Karel Mencl ................................................
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