
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.1/2022 

ze dne 16.2.2022 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Karla Mencla a Daniela Přibyla. 

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 informace o RO 207/2021v kompetenci starostky na vědomí 

bez výhrad. 

 

                                                                        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.                                                                        

Zastupitelstvo obce Spojil žádá v souladu s ustanovením §6 odst.6 písm. b) stavebního zákona 

Obecní úřad Spojil o zpracování a projednání vyhodnocení územního plánu Spojil dle §55 

stavebního zákona a pořízení změny č.2 územního plánu Spojil zkráceným způsobem. 

 

                                                                        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. 

 

 

 



                                                                       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. 

 

VIII. 

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

 

IX. 

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

na výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

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. 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


