
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.6/2021 

ze dne 15.12.2021 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Tomáše Kučeru a Danu Štěpánkovou. 

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 schvaluje smlouvu na výstavbu víceúčelového hřiště s firmou 

Calypso Group s.r.o. v celkové hodnotě 2 624 900,- Kč včetně DPH, Zastupitelstvo obce 

Spojil zároveň schvaluje financování výstavby z kapitálových rezerv rozpočtu obce Spojil. 

 

V. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy 

míst aktivního a pasivního odpočinku, pro projekt „Multifunkční hřiště v obci Spojil“, číslo 

výzvy 1/2022/117/D8210. 

 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil revokuje Usnesení č.5/2021/VII schválené Zastupitelstvem obce 

Spojil dne 15.11.2021 ve znění: 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. 

 

VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 22.8.2008 

uzavřené s městem Sezemice na výkon zajišťování veřejného pořádku Městskou policií 

Sezemice. Výše paušální roční částky za výkon úkolů na úseku zajišťování veřejného pořádku 

Městskou policií Sezemice bude vypočtena 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. Od uhrazené 

čtvrtletní splátky paušální částky (složeného kreditu) v Kč, bude měsíčně odečtena každá 

hodina, po kterou bude Městská policie Sezemice zajišťovat veřejný pořádek na území obce v 

částce 325,- Kč za každou započatou jednu hodinu činnosti jednoho strážníka. V případě, že 

paušální odměna za výkon Městské policie Sezemice bude v tom, kterém čtvrtletí nebo roce 



vyčerpána, bude obec hradit za činnost Městské policie Sezemice na svém území částku 325,- 

Kč za každou započatou hodinu činnosti jednoho strážníka Městské policie Sezemice na 

území obce. 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti evidenční číslo 

ODSH/22 mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil v předloženém znění. 

 

IX. 

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

bez výhrad. 

X. 

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

výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


