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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 2/2022 ze dne 23.3.2022 

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

Daniel Přibyl, Karel Mencl, Svatopluk Rozsypal, hosté. 

Omluven:  

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: Diana Houdová, Svatopluk Rozsypal 

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 18:32 hodin, jednání se zúčastnilo 8 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Dianu Houdovou a Svatopluka Rozsypala. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2/2022/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu 

Houdovou a Svatopluka Rozsypala. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 1/2022 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 k pozemkům p.p.č. 157/132 a 157/141 v k.ú. Spojil – předkladatel starostka. 

4. Informace o RO č. 201/2022 v kompetenci starostky obce – zpravodaj starostka. 

5. Projednání a schválení RO č. 1/2022 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel starostka. 

6. Schválení uložení finančních prostředků na termínované vklady u KB a.s. – předkladatel 

starostka. 

7. Projednání a schválení Dodatku č.1 Dohody o vytvoření společného školského obvodu 

spádové základní školy mezi Statutárním městem Pardubice a obcí Spojil – předkladatel 

starostka. 

8. Projednání a schválení Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě na dodání nového dopravního 

automobilu pro JSDH uzavřenou mezi firmou AGROTEC a.s. a obcí Spojil – 

předkladatel místostarosta. 

9. Změna využití finančních prostředků z rozpočtu obce Spojil pro humanitární účely – 

předkladatel pan Karel Mencl. 

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

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

11. Různé.  

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

Spojil řídilo předloženým programem.   

Usnesení č. 2/2022/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.  

2. Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel 

místostarosta. 

Místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání ZoS č.1/2022 ze dne 

16.2.2022 a konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 2/2022/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

3. Informace k pozemkům p.p.č. 157/132 a 157/141 v k. ú Spojil – 

předkladatel starostka. 

Starostka tento bod zařadila jako člen zastupitelstva obce na základě písemné žádosti pana 

Petra Vrby ze dne 8.3.2022. Zdůvodnila žádost o zařazení bodu a předala slovo panu Vrbovi. 

Pan Vrba osvětlil několik faktů, které na posledním jednání zastupitelstva nebyly řečeny dle 

jeho názoru správně a seznámil přítomné s jeho postupem prodeje těchto pozemků.  

Diskuse: J. Dobrovolný, R. Ministrová, T. Kučera, J. Křivka, M. Dobrovolná, J. Černák, P. 

Vrba, D. Houdová, D. Přibyl – (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Usnesení č. 2/2022/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace k pozemkům p.p.č. 

157/132 a 157/141 v k.ú. Spojil na vědomí včetně proběhlé diskuse. 

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

4. Informace o RO č. 201/2022 v kompetenci starostky obce – 

zpravodaj starostka.  

RO č.201/2022 zahrnuje do rozpočtu obce příjmy a výdaje ve výši 24 300,- Kč. U příjmů se 

jedná o vratky nevyčerpaných dotací našich spolků ve výši 12 300,- Kč a o zařazení záloh na 

energie, které platí spolek „Hlídání s radostí“ v rámci nájmu ve SA. Na straně výdajů se jedná 

o přesun položek v rámci stejných paragrafů. 

Usnesení č. 2/2022/V: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO č.201/2022 

v kompetenci starostky obce na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO č.201 je přílohou zápisu. 

5. Projednání a schválení RO č.1/2022 v kompetenci Zastupitelstva 

obce Spojil – předkladatel starostka.   

Jedná se o zařazení rozdílu zůstatku finančních prostředků roku 2021 oproti zařazení ve 

schváleném rozpočtu na rok 2022 do kapitálových rezerv ve výši 3 200 000,- Kč. Dále dle 
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schváleného usnesení z 15.12.2021 převedení částky 2 624 900,- Kč z kapitálových rezerv na 

paragraf 3412, položku 6121 SA investiční stavby, víceúčelové hřiště. 

RO č.1/2022 projednal FV na svém jednání 9.3.2022 a svým usnesením doporučuje ZoS 

schválit RO č.1/2022. 

Diskuse: J. Křivka, R. Ministrová požádala zastupitele zda má informaci sdělení 

z Ministerstva vnitra k přijatému usnesení poskytnout v tomto bodě?                               

Hlasování: Pro 8.                                                                                                                     

Proběhla informace o sdělení Ministerstva vnitra k přijatému usnesení č.4/2021/5 ze dne 

5.9.2021. - (celá diskuse je na nahrávce z jednání).                                                    

Usnesení č. 2/2022/VI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje RO č.1/2022 ve výši 

3 200 000,- Kč na straně výdajů a financování 8115.                                                                        

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. RO č.1 je přílohou zápisu. 

6. Schválení uložení finančních prostředků na termínované vklady u 

KB a.s. - předkladatel starostka. 

Starostka R. Ministrová informovala, že na minulém jednání vzalo ZoS bez výhrad na vědomí 

záměr obce činit kroky k uložení finančních prostředků na termínované účty až do výše 3 mil. 

Kč. Termínované vklady budou zřízeny tak, že každý měsíc bude mít obec dostupných 1,5 

mil. Kč a jednou za 3 měsíce dostupných dalších 1,5 mil. Kč. Touto variantou se zajistí 

dostupnost části prostředků každý měsíc pro financování plánovaných investičních akcí nebo 

pro případ nepředpokládaných výdajů obce. 

Záměr obce projednal FV na svém jednání 9.3.2022 a svým usnesením doporučuje ZoS 

schválit uložení dalších 3 000 000,- Kč na termínované vklady u KB a.s. 

Usnesení č. 2/2022/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje uložení dalších finančních 

prostředků obce Spojil ve výši 3 000 000,- Kč na termínované účty u KB a.s. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

7. Projednání a schválení Dodatku č.1 Dohody o vytvoření společného 

školského obvodu spádové základní školy mezi Statutárním městem 

Pardubice a obcí Spojil – předkladatel starostka. 

Starostka informovala o Dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové základní 

školy mezi Statutárním městem Pardubice a obcí Spojil. Smluvní strany tímto dodatkem mění 

čl. III. odst. 3 dohody, jedná se o zvýšení finančního příspěvku z 2 475,- Kč/žák/školní rok na 

částku 4 000,- Kč/žák/školní rok počínaje obdobím školního roku 2022/2023. Zvýšení částky 

za žáka a školní rok je zdůvodněno zvýšenými náklady na žáka a předpokládaným velkým 

nárůstem nákladů v dalším roce. Dohoda zajišťuje dětem trvale žijícím v obci Spojil, že 

budou do spádové školy přijaty. 

Usnesení č. 2/2022/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č.1 Dohody o 

vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy mezi Statutárním 

městem Pardubice a obcí Spojil v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dodatek č.1 je přílohou zápisu. 
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8. Projednání a schválení Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě na dodání 

nového dopravního automobilu pro JSDH uzavřenou mezi firmou 

AGROTEC a.s. a obcí Spojil – předkladatel místostarosta. 

Dodavatel auta pro JSDH obce Spojil fy. AGROTEC a.s. v průběhu měsíce února informoval, 

že termín dle kupní smlouvy nestíhá plnit. Dodávka auta je spolufinancována z dotací, bylo 

nutné požádat o změnu registrace, která byla schválena a na základě této změny předložil 

návrh na Dodatek ke smlouvě. 

Diskuse: D. Přibyl - (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Usnesení č. 2/2022/IX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke 

Kupní smlouvě na nákup nového dopravního automobilu v rámci akce “Pořízení nového 

dopravního automobilu pro JSDH Spojil“ mezi prodávajícím firmou Agrotec a.s. a 

kupujícím obcí Spojil uzavřené dne 10.8.2021 v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dodatek č.1 je přílohou zápisu. 

9. Změna využití finančních prostředků z rozpočtu obce Spojil pro 

humanitární účely – předkladatel pan K. Mencl. 

Předkladatelem tohoto bodu byl Karel Mencl, informoval, co předcházelo žádosti zaslané na 

obecní úřad. Důvodem žádosti je společné usnesení výborů Sousedského spolku Spojil a SDH 

Spojil. Svým usnesením se rozhodli uvolnit peníze na konání oslav pro humanitární pomoc 

pro válkou postiženou Ukrajinu. 

Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje na základě usnesení 

výborů spolků SDH Spojil a Sousedského spolku Spojil ze dne 1.3.2022 uvolnit z rozpočtu 

obce Spojil již rozpočtovanou částku původně určenou na oslavy uvedených spolků ve výši 

110 900,- Kč, a poskytnout ji jako humanitární pomoc pro válkou postiženou Ukrajinu. 

Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením zplnomocňuje starostku obce, 

aby částka 110 900,- Kč uvolněná pro humanitární pomoc Ukrajině byla zaslána po 

konzultaci s Pardubickým krajem na účet humanitární organizace koordinující pomoc 

Ukrajině s Pardubickým krajem. 

Diskuse: R. Ministrová – poznámky k návrhům usnesení. D. Přibyl. (celá diskuse je na 

nahrávce z jednání). 

Protinávrh usnesení přednesla starostka R. Ministrová: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje 

vyčlenit z rozpočtu obce Spojil částku 80 000,- Kč pro účely poskytnutí pomoci Ukrajině. 

Zastupitelstvo schvaluje použití těchto finančních prostředků takto: 20 000,- Kč zaslat 

Zastupitelskému úřadu Ukrajiny na obranu, 20 000,- Kč zaslat na účet obecně prospěšné 

společnosti Člověk v tísni SOS Ukrajina a 40 000,- Kč ponechat v rozpočtu pro potřeby 

dočasného ubytování lidí postižených válkou na Ukrajině. 

Diskuse: D. Přibyl, S. Rozsypal, T. Kučera, J. Křivka, D. Houdová - (celá diskuse je na 

nahrávce z jednání). 

Protinávrh usnesení přednesl člen zastupitelstva S. Rozsypal 

Usnesení č. 2/2022/X: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje vyčlenit 

v rozpočtu obce částku 80 000,- Kč pro účely poskytnutí pomoci Ukrajině. 

Zastupitelstvo schvaluje použití těchto finančních prostředků takto: 25 000,- Kč zaslat 
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Zastupitelskému úřadu Ukrajiny na obranu, 45 000,- Kč zaslat na účet obecně 

prospěšné společnosti Člověk v tísni SOS Ukrajina a 10 000,- Kč ponechat v rozpočtu 

pro potřeby dočasného ubytování lidí postižených válkou na Ukrajině. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato 

10. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z 

obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka 

- zpravodaj starostka. 

Předpoklad vydání posledního stavebního povolení na OK Spojil ze strany Magistrátu města 

Pardubice odboru dopravy je do 31.3.2022. Zpracovává se projektová dokumentace pro 

vedení stavby. Na 1. etapu OK Spojil je termín předání zpracované dokumentace duben 2022. 

Usnesení č. 2/2022/XI: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném 

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

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. 

11. Různé. 

K. Mencl – projektová dokumentace na hřiště  

J. Křivka – údržba hřiště, zajištění přístupu na pozemek, průzkumy pozemku, povrch hřiště, 

žádosti SDH a Sousedského spolku o dotaci. 

S. Rozsypal – vznesl dotaz na starostku Ministrovou, proč nechá všechny přítomné mrznout a 

sama se nahřívá elektrickým přímotopem. 

D. Houdová, R. Ministrová, T. Kučera, - (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

12. 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 je středa 20.4.2022.  

Konec zasedání ZoS – 21:10 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

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

 

Ověřovatelé: Diana Houdová .....…..................................... 

 

                     Svatopluk Rozsypal ........................................... 

 

Ověřovatel pan Svatopluk Rozsypal odmítl zápis podepsat pro jeho neúplnost v bodě 3. Věc 

bude projednána na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce Spojil. 

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

