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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2022 ze dne 16.2.2022 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Dana Štěpánková, Jan Matěj, Daniel Přibyl, 

Karel Mencl, hosté. 

Omluven: Diana Houdová na dobu nezbytně nutnou 

Neomluven: Svatopluk Rozsypal 

Ověřovatelé zápisu: Karel Mencl, 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 18:30 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Karla Mencla a Daniela Přibyla. 

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

Usnesení č. 1/2022/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Karla 

Mencla a Daniela Přibyla. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 6/2021 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. 207/2021 v kompetenci starostky obce – zpravodaj starostka. 

4. Informace o průběhu vyhodnocení ÚP, projednání a schválení smlouvy s pořizovatelem 

vyhodnocení a změny číslo 2 ÚP Spojil – předkladatel místostarosta. 

5. Projednání podaných žádostí o dotaci z rozpočtu obce Spojil z vyhlášeného dotačního 

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

2022“ - předkladatel místostarosta. 

6. Zpráva o činnosti OÚ – 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. Různé  

9. Závěr. 

 

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

Spojil řídilo předloženým programem.   

Usnesení č. 1/2022/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 z minulých zasedání – předkladatel 

místostarosta. 

Místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání ZoS č. 6/2021 ze dne 

15.12.2021 a konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 1/2022/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. 207/2021 v kompetenci starostky obce – 

zpravodaj starostka.  

RO č. 207/2021 zahrnuje do rozpočtu obce příjmy a výdaje ve výši 26 365,- Kč. Jedná se o 

dorovnání drobných rozdílů v rozpočtu na konci účetního roku v položkách příjmů a zařazení 

příjmů z přijaté dotace na hasičskou techniku. Na straně výdajů byly tyto položky zahrnuty do 

rezerv na činnost místní zprávy. 

Usnesení č. 1/2022/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO č.207/2021 

v kompetenci starostky obce na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO č. 207 je přílohou zápisu. 

4. Informace o průběhu vyhodnocení ÚP, projednání a schválení 

smlouvy s pořizovatelem vyhodnocení a změny číslo 2 ÚP Spojil – 

předkladatel místostarosta.   

Místostarosta informoval, že se dohodl s Ing. Josefem Filipi na vyhodnocení územního plánu 

Spojil a následné administraci i provedení změn ÚP Spojil. Předložil ke schválení Dohodu o 

provedení práce – první část usnesení. Na zvolení určeného zastupitele, který se 

zpracovatelem na vyhodnocení a změnách bude pracovat navrhl sebe – druhá část usnesení. 

Třetí část usnesení je pověření obecního úřadu, aby zpracoval potřebné administrativní 

záležitosti týkající se vyhodnocení a zpracování ÚP Spojil. Celková cena za zpracování 

vyhodnocení územního plánu a administraci jeho změny č.2  je 65 000,- Kč. Cena je členěna 

položkově a v případě, že se budou z důvodů odvolání externích subjektů některé operace 

opakovat, může být cena vyšší. Návrh smlouvy byl zkontrolován, schválen a doplněn 

právničkou paní JUDr. Pecháčkovou. Dále předložil předběžný časový harmonogram 

vyhodnocení a změny č.2 ÚP Spojil. 

Usnesení č. 1/2022/V: Zastupitelstvo obce Spojil podle §6 odst. 6 písm. b) zákona 

č.183/2006 Sb., Zákona o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, dále 

jen stavebního zákona, schvaluje uzavření smlouvy (Dohody o provedení práce), dále 

jen smlouvy, v rozsahu vyhodnocení územního plánu Spojil dle §55 stavebního zákona, 

pořízení změny č.2 územního plánu Spojil zkráceným způsobem a podání návrhu na 

vložení dat do evidence územně plánovací činnosti s Ing. Josefem Filipi, ve výši 65 000,- 

Kč v předloženém znění a pověřuje místostarostu Tomáše Kučeru podpisem této 

smlouvy.                                                                                                                

Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s §6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, schvaluje 

Tomáše Kučeru, místostarostu obce Spojil jako určeného zastupitele ve věci 

pořizovatelských činností týkajících se vyhodnocení uplatňování územního plánu obce 

Spojil, pořízení změny č.2 územního plánu Spojil zkráceným způsobem a činností 

souvisejících v přenesené působnosti.                                                                        
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Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

V 18:41 hodin se dostavila Diana Houdová 

5. Projednání podaných žádostí o dotaci z rozpočtu obce Spojil 

z vyhlášeného dotačního řízení „Podpora spolků, sdružení a 

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

předkladatel místostarosta. 

K projednávanému bodu byly předloženy 2 žádosti, žádost Sousedského spolku Spojil a 

Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil.                                                                              

Žadatel Sousedský spolek Spojil žádá o dotaci na pokrytí nákladů na akce:                                                                                                   

Společná oslava 30 let Sousedského spolku a 100 let založení SDH obce Spojil dotace ve výši 

40 000,- Kč.                                                                                                                               

Cyklus přednášek 3-4 přednášky určené občanům obce na téma historie, domácí péče o 

nevyléčitelně nemocné děti apod. dotace ve výši 10 000,- Kč.                                                           

Jednodenní autobusový zájezd do ZOO dotace ve výši 10 000,- Kč.                                                                                    

Diskuse: K. Mencl, T. Kučera (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Usnesení č. 1/2022/VI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku 

Spojil o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2022 v celkové výši 24 000,- Kč následovně: 

4000,- Kč na pronájem panelů určených k prezentaci historie obce Spojil v rámci oslavy 

30 let Sousedského spolku Spojil, 10 000,- Kč na pořádání cyklu 3 až 4 navržených 

přednášek pro občany obce Spojil, a 10 000,- Kč na zájezd do ZOO pro občany obce 

Spojil, v jednotlivých bodech max. 92% prokazatelně vynaložených výdajů.  

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

Žadatel Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil žádá o dotaci na pokrytí nákladů na akce: 

Pořádání 100 let od založení SDH obce Spojil dne 4.6.2022:                                            

Hudba dechovka Pernštejnka dotace ve výši 15 000,- Kč.                                                

Podium, osvětlení, ozvučení dotace ve výši 31 000,- Kč.                                                 

Pohoštění hostů SDH mikroregionu a předvádějících složek IZS na ukázkách (cca 100 

osob/150,- Kč/1 osoba) dotace ve výši 15 000,- Kč.                                                                

Kytice na hroby zesnulých bratří (7x700,-) dotace ve výši 4 900,- Kč.                                  

Pronájem 2ks mobilních toalet dotace ve výši 5 000,- Kč. 

Diskuse: D. Přibyl, J. Novák, J. Křivka, T. Kučera 

Přestávka 19:17 – 19:32 hodin 

Pokračování v diskusi: K. Mencl, D. Přibyl, T. Kučera (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil odkládá projednání žádosti SDH obce Spojil po 

jejím doplnění na příští jednání zastupitelstva.                                   

Starostka předložila protinávrh usnesení. 

Usnesení č. 1/2022/VII Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost SDH obce Spojil o 

dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2022 v celkové výši 43 500,- Kč následovně: 8 500,- 

Kč na nákup kytic pro zesnulé spolubratry, kytic k lípám na návsi obce a kytice ke 

křížku u kapličky, 35 000,- Kč na veřejně přístupný, kulturně společenský program 

oslav 100 let SDH obce Spojil.  
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Hlasování: Pro 5, proti 2, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

6. Zpráva o činnosti OÚ zpravodaj starostka. 

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

zastupitelstva za období leden – únor 2022. Upozornila, že na webových stránkách obce je 

titulní strana stále vyhrazena aktualitám a nadále i důležitým materiálům. 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. 1/2022/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva je součástí 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. 

R. Ministrová informovala, že hlavní stavební povolení vydané Pardubickým krajem odborem 

dopravy a silničního hospodářství již nabylo právní moci. Stavební povolení vydané 

Magistrátem města Pardubic odbor životního prostředí – vodohospodářské stavební povolení 

také nabylo právní moci. Stavební povolení, které má vydávat Magistrát města Pardubic 

odbor dopravy zatím není vydáno. Běží řízení o stanovení místní úpravy dopravního značení. 

Předpoklad vydání stavebního povolení je březen 2022. V současné době se zpracovává na 

okružní křižovatku Spojil projektová dokumentace pro provádění stavby. Termín předání této 

dokumentace je duben 2022. 

Diskuse: J. Křivka, J. Matěj, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Usnesení č. 1/2022/IX: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném 

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

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

8. Různé. 

Starostka podala informace k možnosti zřízení termínovaných vkladů pro obec Spojil. Obec 

disponuje finančními prostředky ve výši cca 9 mil. Kč, z toho již 3 mil jsou na termínovaných 

vkladech, ostatní na běžných účtech. Po konzultaci s KB bychom rádi zvolili variantu uložení 

peněz na 3měsíce s tím, že vklad 3mil Kč, bychom chtěli ideálně rozložit na 2-3 úložky (po 1-

1,5mi1) zřízené po měsíci (3) nebo 1,5 měsíce (2).  

Touto variantou bychom si zajistili dostupnost části prostředků v podstatě každý měsíc, pro 

financování plánovaných investičních akcí nebo pro případ nepředpokládaných výdajů obce. 

Diskuse: J. Matěj, D. Přibyl, D. Houdová (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje záměr obce Spojil 

uložit finanční prostředky obce na termínované účty u Komerční banky až do výše 3 mil. Kč. 

D. Přibyl podal protinávrh usnesení:  



Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil                                                                                            16.02.2022 

Zápis 1/2022 16.02.2022  5 z 5 

Usnesení č. 1/2022/X: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením bere na vědomí bez 

výhrad záměr obce Spojil činit kroky k uložení finančních prostředků obce na 

termínované účty až do výše 3 mil Kč. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato.  

 

J. Křivka – sdělení svých pocitů a dojmů (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

 

9. Závěr. 

Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva, všem občanům, kteří přišli, za připomínky, 

dotazy a náměty pro další činnost. Popřála hezký zbytek večera a pozvala všechny na příští 

zasedání zastupitelstva, předpokládaný termín 20.4.2022.  

Konec zasedání ZoS – 20:26 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

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

 

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

 

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

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

