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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 4/2021 ze dne 15.9.2021 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Daniel Přibyl, Dana Štěpánková, Diana 

Houdová, Jan Matěj, hosté. 

Omluven: Karel Mencl 

Neomluven: Svatopluk Rozsypal 

Ověřovatelé zápisu: Dana Štěpánková, Daniel Přibyl 

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 18:31 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Danu Štěpánkovou a Dana Přibyla. 

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

Usnesení č. 4/2021/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Danu 

Štěpánkovou a Dana Přibyla. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 3/2021 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. Informace o RO č. 203/2021 a 204/2021v kompetenci starostky obce – zpravodaj 

starostka.  

4. Schválení zadání pro výběrové řízení na dodavatele akce „Multifunkční hřiště ve Spojile“ 

– předkladatel místostarosta. 

5. Dotace z rozpočtu obce – spolky (dle podaných žádostí) – předkladatel místostarosta. 

6. Zpráva o činnosti OÚ, Informace o provozu Sportovního areálu a klubovny – zpravodaj 

starostka. 

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

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

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

9. Různé. 

10. Závěr. 

 

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

Spojil řídilo předloženým programem.   

Usnesení č. 4/2021/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.  
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2. Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel 

místostarosta. 

Místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání ZoS č.2/2021ze dne 

16.6.2021 a 3/2021 ze dne 21.7.2021 a konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 4/2021/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozích jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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

3. Informace o RO č. 203/2021 a 204/2021 v kompetenci starostky 

obce – zpravodaj starostka.  

V RO 203/2021 v celkové výši 0 Kč na straně příjmů i výdajů jde o administrativní převod 

částky 110 000,- Kč z plánované investice na neinvestiční dotaci. Položka ve výši 20 000,- Kč 

na straně příjmů i výdajů je převod finančních prostředků z rezerv na komunální rozvoj na dar 

pro obce poničené tornádem. 

RO 204/2021 v celkové výši 179 421,80 Kč na straně příjmů a také na straně výdajů opravuje 

nesrovnalost částky 110 000,- Kč v RO203/2021. Dále se jedná o příjem ve výši 69 421,80 

Kč jako kompenzační bonus na protiepidemická opatření „Covid“. 

Usnesení č. 4/2021/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO 203/2021 a RO 

204/2021 v kompetenci starostky obce na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO 203/2021 a 204/2021 je 

přílohou zápisu. 

4. Schválení zadání pro výběrové řízení na dodavatele akce 

„Multifunkční hřiště ve Spojile“ – předkladatel místostarosta. 

Místostarosta informoval, že všechny materiály s návrhy Výzvy byly zastupitelům k dispozici 

na OÚ pouze v písemné formě a jsou neveřejné. Většina zastupitelů se s připravenou 

dokumentaci seznámila a na základě jejich připomínek byly opraveny drobné překlepy a 

doplněny informace upřesňující typ povrchu. Výzva bude schvalována bez rozpravy, pouze 

veřejným hlasováním. 

Usnesení č. 4/2021/V: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje zadávací dokumentaci pro 

výběrové řízení na dodavatele akce „Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v obci 

Spojil“. Schválená zadávací dokumentace bude přílohou zápisu z tohoto jednání. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dokumentace je přílohou 

zápisu 

5. Dotace z rozpočtu obce – spolky (dle podaných žádostí) – 

předkladatel místostarosta. 

Místostarosta informoval, že 5.9.2021 skončilo druhé kolo příjmů žádostí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce. Do tohoto termínu nebyla doručena žádná žádost a tento bod se projednával 

pouze jako informační.                                                                                                                  

Dále informoval všechny zájemce, kteří splňují podmínky programu, aby se připravili na rok 

2022 a své přiměřené požadavky (nejedná se o žádosti) na rozpočet tohoto programu zasílali 
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v jednoduché textové formě s rozpisem plánovaných aktivit a souhrnnou částkou na e-

mailovou adresu obce info@spojil.com nejpozději do 15.10.2021. 

6. 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 červen - září 2021. Aktualitám je vyhrazena titulní strana na 

webových stránkách obce. Zpráva OÚ je přílohou tohoto zápisu, do konce měsíce září bude 

zveřejněna ve spojilském zpravodaji „Drbna“ a také na zvukové nahrávce na 

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

Diskuze: J. Matěj, T. Kučera 

Usnesení č. 4/2021/VI: 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. 

7. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu 

z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – 

Hůrka – zpravodaj starostka. 

Do konce září 2021 bude požádáno o vydání stavebního povolení na stavbu I/36 Pardubice 

Dubina Počapelské Chalupy, I etapa okružní křižovatka Spojil. Po vydání stavebního 

povolení – tím budou známy podmínky pro realizaci stavby, proběhne výběrové řízení na 

zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby. Bude záležet na stavebním 

úřadu, jak rychle vydá stavební povolení. 

Usnesení č. 4/2021/VII: 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 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

8. 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. 4/2021/VIII: 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. 

Místostarosta obce předložil k tomuto bodu ještě jeden návrh usnesení s odůvodněním, že se 

dlouhodobě v dané věci nic neděje, a proto není nutné na každém jednání zastupitelstva daný 

bod projednávat. Pokud se objeví jakákoliv nová informace k danému tématu, bude daný bod 

na jednání zařazen.  

mailto:info@spojil.com
http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
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Usnesení č. 4/2021/IX: Zastupitelstvo obce Spojil se dohodlo, že z programu jednání 

dalších zastupitelstev vyřadí pravidelně projednávaný bod: informace o současném 

stavu projektu Starzone a.s. 

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

9. Různé. 

Navrhované termíny – plán jednání ZoS na období listopad 2021 – září 2022                                                                                                              

24.11.2021 – schvalování rozpočtu obce pro rok 2022                                                             

15.12.2021 – rezervní termín pro rozpočet                                                                                   

16.2.2022                                                                                                                                   

20.4.2022 – závěrečný účet, hospodaření                                                                             

8.6.2022                                                                                                                                       

7.9.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10. 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 24.11.2021. 

Konec zasedání ZoS – 19:07hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

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

 

Ověřovatelé: Dana Štěpánková .....…..................................... 

 

                      Daniel Přibyl ................................................ 

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

