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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 5/2021 ze dne 15.11.2021 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Dana Štěpánková, Diana Houdová, Jan Matěj, 

Karel Mencl, hosté. 

Omluven: Daniel Přibyl 

Neomluven: Svatopluk Rozsypal 

Ověřovatelé zápisu: Jan Matěj, 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 18:36 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Jana Matěje a Dianu Houdovou. 

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

Usnesení č. 5/2021/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Jana Matěje 

a Dianu Houdovou. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 4/2021 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. 205/2021 a 206/2021 v kompetenci starostky – zpravodaj starostka.  

4. Projednání Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil a vyhlášení dotačního 

řízení „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupina jejich aktivit v obci Spojil pro rok 

2022“ – předkladatel starostka. 

5. Projednání a schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě s městem Sezemice – 

vykonávání úkolů na úseku zajišťování záležitostí veřejného pořádku (MP Sezemice) - 

předkladatel starostka. 

6. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku pro JSDH z rozpočtu 

Pardubického kraje - předkladatel starostka 

7. Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2022 – předkladatel starostka a 

předsedkyně FV. 

8. Informace o Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících s DPMP a.s. pro rok 

2022 - předkladatel starostka. 

9. Schválení dodatku č. 15 ke smlouvě o dílo č. 01/2009 uzavřené se SmP Odpady a.s. pro 

rok 2022 - předkladatel starostka. 

10. MF hřiště - předkladatel místostarosta. 

11. Projednání záměru podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy 

venkova pro rok 2022 obec Spojil– předkladatel místostarosta. 

12. Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy 

venkova pro rok 2022 MAS Region Kunětické hory II. – předkladatel místostarosta. 
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13. Informace o průběhu vyhodnocení ÚP – předkladatel místostarosta. 

14. Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka 

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

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

16. Různé  

17. Závěr. 

 

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

Spojil řídilo předloženým programem.   

Usnesení č. 5/2021/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 6, 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. 4/2021 ze dne 

15.9.2021 a konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 5/2021/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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

3. Informace o RO č. 205/2021 a 206/2021 v kompetenci starostky 

obce – zpravodaj starostka.  

Rozpočtové opatření č. 205/2021 zařazuje do rozpočtových příjmů příjem z dotace na volby 

ve výši 31 000,- Kč a stejnou částkou jsou na straně výdajů zařazeny náklady na tyto volby, 

také ve výši 31 000,- Kč.  

Rozpočtové opatření č. 206/2021 zahrnuje do rozpočtu obce příjem ve výši 100 000,- Kč. 

Jedná se o příjem daní z přidané hodnoty nad rámec rozpočtované částky. Na straně výdajů je 

tato částka rozpočtována na paragraf péče o vzhled obce (výdaje na realizaci přístupového 

chodníku na dětské hřiště). 

Usnesení č. 5/2021/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č. 205/2021 ve výši 

31 000,- Kč na straně příjmů a 31 000,- Kč na straně výdajů a RO č. 206/2021 ve výši 

100 000,- Kč na straně příjmů a 100 000,- Kč na straně výdajů v kompetenci starostky 

obce na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO 205/2021 a 206/2021je 

přílohou zápisu. 
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4. Projednání Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil 

a vyhlášení dotačního řízení „Podpora spolků, sdružení a 

zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2022“ -

předkladatel starostka. 

Starostka obce informovala, že již potřetí bude Zastupitelstvo obce Spojil vyhlašovat dotační 

řízení „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil“ Jedná se o 

dotace poskytnuté z rozpočtu obce s následným vyúčtováním finančních prostředků tak, aby 

bylo zřejmé, že peníze byly použity účelně a hospodárně dle jednotných a pevně stanovených 

pravidel. Členové FV obdrželi od starostky obce požadavky spojilských spolků, sdružení 

apod., tak, aby mohla být do rozpočtu zakomponována přiměřená částka na jejich pokrytí. Na 

základě jednotlivých žádostí FV navrhuje rozpočtovat částku ve výši 350 000,- Kč.   

K tomuto bodu byly předloženy dva návrhy usnesení: 

Usnesení č. 5/2021/V: Zastupitelstvo obce Spojil vyhlašuje dotační řízení a schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil „Podpora spolků, sdružení a 

zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2022“ v předloženém znění. 

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

Usnesení č. 5/2021/VI: Zastupitelstvo obce Spojil určuje v návrhu rozpočtu obce Spojil 

pro rok 2022 z paragrafu 3639 komunální služby a rozvoj obce, položky 5222 

neinvestiční transfery spolkům částku 350 000,- Kč na dotační titul „Podpora spolků, 

sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2022“. 

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

5. Projednání a schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě s městem 

Sezemice – vykonávání úkolů na úseku zajišťování záležitostí 

veřejného pořádku (MP Sezemice) – předkladatel starostka. 

Rada města Sezemice usnesením č. R/118/2021 schválila navýšení paušální roční částky za 

výkon úkolů na úseku zajišťování záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Sezemice. 

Na základě tohoto Rozhodnutí bude uzavřen dodatek k Veřejnoprávní smlouvě č.2. Poslední 

úprava částek byla v lednu 2015 kdy platba za obyvatele je 130,- Kč/rok a platba za 1 ujetý 

km 8,- Kč. 

Usnesení č. 5/2021/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje navýšení paušální roční 

částky za výkon úkolů na úseku zajišťování záležitostí veřejného pořádku Městskou 

policií Sezemice tak, že počet obyvatel obce bude vynásoben částkou 160 Kč. K 

dohodnuté paušální odměně bude účtována náhrada za použití silničního motorového 

vozidla Městské policie Sezemice ve výši 10 Kč za 1 ujetý km. Dodatek k veřejnoprávní 

smlouvě bude uzavřen s účinností od 01.01.2022. 

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

6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku pro 

JSDH z rozpočtu Pardubického kraje – předkladatel starostka. 

Zastupitelstvo Pardubického kraje projednalo a schválilo poskytnutí programové dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro 

jednotku SDH obce Spojil. Částka a účel dotace vychází ze žádosti obce Spojil, žádosti na 
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pořízení plovoucího čerpadla s příslušenstvím a je poskytnuta ve výši 70 % ze skutečných 

celkových nákladů, maximálně do výše 20 000,- Kč.  

Usnesení č. 5/2021/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu 

mezi obcí Spojil a Pardubickým krajem o poskytnutí programové dotace z rozpočtu 

Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro 

jednotku SDH obce Spojil z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 v předloženém 

znění. 

Diskuse: J. Meloun (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

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

7. Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2022 – 

předkladatel starostka a předsedkyně FV + střednědobý výhled. 

V současné době má obec Spojil zpracovaný střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023. 

Objektivně nelze určit termíny realizací investičních akcí, střednědobý výhled rozpočtu se 

skládá pouze z předpokladu příjmů, výdajů a splátek na léta 2023 - 2025. V případě potřeby 

bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován.  

Rozpočet obce Spojil pro rok 2022 byl navržen jako schodkový. FV obce svým usnesením 

doporučuje zastupitelstvu schválit předložený schodkový návrh rozpočtu obce Spojil na rok 

2022.                                                   

Usnesení č. 5/2021/IX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje svým usnesením předložený 

návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Spojil do roku 2025 a předložený 

schodkový návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2022 s příjmy ve výši 7 398 200,- Kč výdaji 

ve výši 12 997 200,- Kč a financováním ve výši 5 599 000,- Kč. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Rozpočet 2022 + střednědobý 

výhled do roku 2025 jsou přílohou zápisu. 

8. Informace o Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

s DPMP a.s. pro rok 2022 – předkladatel starostka. 

Starostka R. Ministrová informovala Zastupitelstvo obce Spojil, že Smlouva o veřejných 

službách v přepravě cestujících bude uzavírána na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 

odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. § 18, zákona č. 194/2010 Sb., tzn., že objednatel zadal 

plnění závazku veřejné služby dopravci jako „veřejné služby malého rozsahu“ u nichž 

průměrná roční hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Eur nebo počet vozidlových kilometrů 

nepřesáhne hodnotu 300 000,- Kč. 

Usnesení č. 5/2021/X: Zastupitelstvo obce Spojil bere informaci o Smlouvě o veřejných 

službách v přepravě cestujících s DPMP a.s. pro rok 2022 na vědomí bez výhrad. 

Diskuse: J. Matěj (celá diskuse je na nahrávce z jednání).  

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

V 19:05 hodin se ze zasedání omluvil zastupitel K. Mencl 
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9. schválení dodatku č. 15 ke smlouvě 1/2009 se SmP Odpady a.s. pro 

rok 2022 – předkladatel starostka 

Každý rok se uzavírá dodatek k výše uvedené smlouvě se SmP Odpady Pce. Porovnáním cen 

za služby v roce 2021 jsou ceny za svoz TKO v roce 2022 navýšeny o cca 4,8 % což je 

z hlediska zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek nepodstatné. 

Usnesení č. 5/2021/XI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě o 

dílo se SmP Odpady a.s., změny smluvního vztahu považuje z hlediska zákona č. 

134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek za nepodstatné a schvaluje uzavření dodatku 

bez realizace výběrového řízení. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dodatek č.15 je přílohou zápisu 

10. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště  – 

předkladatel místostarosta. 

Na základě schválené zadávací dokumentace proběhlo výběrové řízení. Z pěti došlých 

nabídek, hodnotící komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku fy Calypso Group s.r.o., 

v celkové ceně 2 624 490,- Kč včetně DPH. Informace byly předány stavební komisi, která se 

na svém jednání shodla, že nabízená cena je velice zajímavá a vzhledem k současnému 

neustálému růstu cen doporučuje stavbu hřiště neodkládat a doporučuje zastupitelstvu schválit 

smlouvu o realizaci.  Místostarosta T. Kučera předložil návrh usnesení, o kterém se bude 

hlasovat na příštím jednání zastupitelstva obce, po schůzce FV a jeho vyjádření. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje smlouvu na výstavbu víceúčelového hřiště 

s firmou Calypso Group s.r.o. v celkové ceně 2 624 900,- Kč včetně DPH, zastupitelstvo 

obce Spojil zároveň schvaluje financování výstavby z kapitálových rezerv rozpočtu obce 

Spojil. 

Diskuse: R. Ministrová udělala rychlé shrnutí k výstavbě MFH (shrnutí je součástí zápisu), J. 

Matěj, D. Houdová, J. Vávra, L. Ministr, T. Kučera (celá diskuse je na nahrávce z jednání).  

11. Projednání záměru podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

Programu obnovy venkova pro rok 2022 obec Spojil – předkladatel 

místostarosta. 

Obec Spojil má zájem o získání dotace z POV PK pro rok 2022. Jedná se o rozšíření, opravy, 

a rekonstrukce veřejného osvětlení na návsi a ve sportovním areálu. Předpokládané náklady 

160 000,- Kč – 200 000,- Kč (dotace 50 %). 

Usnesení č. 5/2021/XII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na 

realizaci rozšíření, opravy a rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Spojil z dotačního 

titulu 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce, Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje pro rok 2022. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 
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12. Projednání záměru podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci PO 

venkova pro rok 2022 MAS RKH II - předkladatel místostarosta. 

Obec Spojil má zájem o zařazení do dotačního projektu POV MAS Region Kunětické hory na 

rok 2022. Jednalo by se o opravu rolet a zateplení altánu sportovního areálu. Předpokládané 

náklady 100 000,- Kč – 150000,- Kč (dotace cca 50 000,- Kč – 80 000,- Kč). 

Usnesení č. 5/2021/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na 

opravu rolet a zateplení altánu sportovního areálu z dotačního projektu v rámci 

Programu obnovy venkova pro rok 2022 MAS Region Kunětické hory II. 

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

Usnesení č. 5/2021/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje aktualizaci Programu 

rozvoje obce Spojil v předloženém znění bez výhrad. 

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

13. Informace o průběhu vyhodnocení ÚP – předkladatel místostarosta 

T. Kučera informoval, že práce na vyhodnocení ÚP Spojil probíhají již od prosince 2020, kdy 

byl schválen požadavek na zpracování změn a do vyhodnocení byly ještě doplněny 

požadavky na změny schválené v červnu 2021. Požadavky byly předány Mgr. Schafferovi 

z oddělení územního plánování města Pardubice, který se doposud neozval, navrhuje 

místostarosta obrátit se na komerční subjekt, který by byl schopen celou situaci řešit rychleji. 

K tomuto závěru došla i stavební komise při svém jednání. 

Usnesení č. 5/2021/XV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o probíhajícím 

vyhodnocení ÚP Spojil na vědomí bez výhrad a souhlasí s hledáním jiného zpracovatele 

vyhodnocení ÚP. 

Diskuse: J. Matěj, J. Kremlička, J. Dobrovolný (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

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

14. Zpráva o činnosti OÚ – předkladatel starostka 

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

zastupitelstva za období září - listopad 2021. Upozornila, že 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. 

Usnesení č. 5/2021/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva OÚ je přílohou zápisu. 

15. Info o současném stavu řešení dopr. Sit. výjezdu z obce na 

křižovatce komun III/2982 a I/36 Pce – Hůrka – zpr. starostka. 

Žádosti o vydání stavebních povolení na okružní křižovatku Spojil byly na stavební úřady 

podány dne 13.9.2021 jedná se o 3 stavební povolení. Pro vodohospodářské objekty je 

zahájené stavební řízení a v současnosti běží lhůta pro vyjádření účastníků k podkladům.  
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Pro hlavní stavební objekt – okružní křižovatku na ŘSD zatím neobdrželi oznámení o 

zahájení řízení. Vzhledem k tomu očekávají získání platného rozhodnutí začátkem roku 2022. 

Usnesení č. 5/2021/XVII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o 

současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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

16. Různé. 

Starostka R. Ministrová informovala, že obec Spojil 15.10.2021 zveřejnila záměr pronajmout 

ve všední dny v dopoledních hodinách provozní části nemovitosti: část skladu a multifunkční 

místnost v objektu sportovního areálu za účelem zajištění hlídání dětí do 6 ti let věku. Záměr 

obce bude naplňován prostřednictvím provozování dětského klubu. Provozovatel dětského 

klubu je schopný zajistit hlídání dětí (s výchovnými, pohybovými a motivačními aktivitami, 

organizovaným programem dle ročního období, tradic, ale zároveň s dostaečným prostorem 

pro volnou hru dětí). Maximální obsazenost skupinky 8 dětí, možnost využití i krátkodobého 

hlídání dětí (18-36 měsíců – dopolední docházka). V případě volných kapacit lze přijmout 

děti i na „jednorázové“ hlídání. 

Usnesení č. 5/2021/XVIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr obce Spojil 

pronajmout ve všední dny v dopoledních hodinách provozní části nemovitosti: část 

skladu a multifunkční místnost v objektu sportovního areálu ulice Okružní č.p. 200 na 

p.p.č.157/52 v k.ú. a obci Spojil za účelem zajištění hlídání dětí do 6 ti let věku. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Záměr obce je přílohou zápisu. 

T. Kučera informoval, že obecní úřad dostal žádost od manželů Klementových o vyjádření ke 

stavbě RD na p.p.č.157/51 a požadavek na umístění inženýrských sítí p.p.č.157/51. Se 

žádostmi a dokumentací byla seznámena stavební a územně plánovací komise obce Spojil a 

na základě jejího doporučení bude vydáno nesouhlasné vyjádření ke stavbě.  

Usnesení č. 5/2021/XIX: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o postupu vyjádření 

k žádosti ke stavbě RD na p.p.č. 157/189 a požadavku na umístění inženýrských sítí na 

p.p.č. 157/51 na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Usnesení komise je přílohou 

zápisu. 

Starostka seznámila se záměrem obce Spojil bezúplatně vypůjčit část pozemku za účelem 

umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o. u 

autobusové zastávky v ulici Na Okrajích. Záměrem je umožnit občanům jednodušší 

vyzvedávání zásilek a snížení frekvence vjezdu aut doručovacích společností do obce. 

Usnesení č. 5/2021/XX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje záměr obce Spojil 

bezúplatně vypůjčit část pozemku parc.č. 807/14 o výměře 0,68 m2, v k.ú. Spojil za 

účelem umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX společnosti Zásilkovna 

s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9. 

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

J. Matěj – přemístění kontejnerů na sklo, D. Houdová (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 
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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 15.12.2021. 

Konec zasedání ZoS – 20:40 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

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

 

Ověřovatelé: Jan Matěj .....…..................................... 

 

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