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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 3/2021 ze dne 21.7.2021 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Diana Houdová, Jan Matěj, Karel Mencl, hosté. 

Omluven: Dana Štěpánková, Daniel Přibyl přišel v 18:49 hod. 

Neomluven: Svatopluk Rozsypal 

Ověřovatelé zápisu: Karel Mencl, Diana Houdová, 

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 5 později 6 členů Zo Spojil z 8, 

tudíž bylo zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Karla Mencla a Dianu Houdovou                                       

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 3/2021/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Karla 

Mencla a Dianu Houdovou. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 2/2021 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu 

vznesena žádná připomínka.  

Schválení programu. 

1. Úvod, schválení programu – předkladatel starostka. 

2. Schválení kupní smlouvy mezi prodávajícím firmou Agrotec a.s. a kupujícím obcí Spojil 

na nákup nového dopravního automobilu v rámci akce „Pořízení nového dopravního 

automobilu pro JSDH Spojil“ – předkladatel místostarosta. 

3. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu Multifunkčního hřiště z programu 

„Oranžové hřiště“ Nadace ČEZ. – předkladatel místostarosta. 

4. Různé. 

5. Závěr. 

 

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

Spojil řídilo předloženým programem. 

Usnesení č. 3/2021/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.  
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2. Schválení kupní smlouvy mezi prodávajícím firmou Agrotec a.s. a 

kupujícím obcí Spojil na nákup nového dopravního automobilu v 

rámci akce „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH 

Spojil“ – předkladatel místostarosta. 

Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce informoval, že 29.6.2021 se sešla hodnotící 

komise, která provedla vyhodnocení došlých nabídek. Celkem jich došlo 8. Na základě 

srovnání předložených nabídek hodnotící komise vyhodnotila ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku, soutěžitele č.4, Agrotec a.s., s kterým doporučuje uzavřít smlouvu. Text smlouvy byl 

schválen na minulém zastupitelstvu jako součást zadávací dokumentace výběrového řízení. 

Vítězná nabídka je ve výši 959 530,- Kč s DPH. Místostarosta předložil k projednání a 

schválení 2 návrhy na usnesení. 

Usnesení č. 3/2021/III: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje uzavření kupní smlouvy na 

nákup nového dopravního automobilu v rámci akce „Pořízení nového dopravního 

automobilu pro JSDH Spojil“ mezi prodávajícím firmou Agrotec a.s. a kupujícím obcí 

Spojil v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 3/2021/IV: Zastupitelstvo obce Spojil se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi 

celkovou cenou předmětu plnění (nákupu automobilu v rámci akce „Pořízení nového 

dopravního automobilu pro JSDH Spojil“) a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních 

zdrojů. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

3. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu Multifunkčního 

hřiště z programu „Oranžové hřiště“ Nadace ČEZ. – předkladatel 

místostarosta. 

Místostarosta T. Kučera informoval, že vzhledem k neúspěšnému získání dotace na MFH 

z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj se snaží získat prostředky na výstavbu hřiště 

i z jiných zdrojů. Jedním z možných je dotace z programu Oranžové hřiště Nadace ČEZ. 

Aktuální rozpočtovaná částka je cca 3 mil. korun, maximální dotace je 2 mil. korun. 

Usnesení č. 3/2021/V: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na 

výstavbu multifunkčního hřiště z programu „Oranžové hřiště“ Nadace ČEZ. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

4. Různé 

J. Matěj – založena pracovní skupina pro pomoc výstavby multifunkčního hřiště – návrh na 

řešení situace ohledně výstavby MF hřiště. – Zápis č.1 z pracovní skupiny je přílohou zápisu.                            

V 18:49 hod přišel zastupitel D. Přibyl 

R. Ministrová – vize obce ohledně investic (odpověď na otázku ze Zápisu č.1) je přílohou 

zápisu. K. Mencl, D. Houdová, T. Kučera (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

K. Mencl – Informace Sousedského spolku o výzvě finanční spoluúčasti občanů na pomoc 

jihomoravským obcím 2021. Podařilo se získat částku 75 700,- Kč, která bude po podpisu 



Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil                                                                                            21.7.2021 

Zápis 3/2021 21.7.2021  3 z 3 

darovací smlouvy odeslána na účet obce Lužice, finance budou použity na obnovu a opravu 

veřejného osvětlení v obci. Poděkování všem, kteří se do výzvy zapojili. 

5. 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 – 19:11 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

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

 

Ověřovatelé: Karel Mencl .....….................................. 

 

                     Diana Houdová ..................................... 

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

