
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.5/2021 

ze dne 15.11.2021 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Jana Matěje a Dianu Houdovou. 

II. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. 

III. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího jednání 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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. 

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. 

 

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“. 

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. 

 

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. 

 

 



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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

                                                                        XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Spojil v předloženém 

znění bez výhrad. 

 

XV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o probíhajícím vyhodnocení ÚP Spojil na vědomí 

bez výhrad a souhlasí s hledáním jiného zpracovatele vyhodnocení ÚP. 

 

XVI. 

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

 

XVII. 

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

výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

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. 

 

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. 



 

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. 

 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


