
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.2/2022 

ze dne 23.3.2022 
 
 

I. 
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu Houdovou a Svatopluka 

Rozsypala. 

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

na vědomí včetně proběhlé diskuse. 

 

                                                                        V. 
Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO č.201/2022 v kompetenci starostky obce na 

vědomí bez výhrad.  

 

                                                                        VI. 
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje RO č.1/2022 ve výši 3 200 000,- Kč na straně výdajů a 

financování 8115. 

 

                                                                       VII. 
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje uložení dalších finančních prostředků obce Spojil ve výši 

3 000 000,- Kč na termínované účty u Komerční banky a.s. 

 

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. 

 

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. 

 

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 Zastupitelskému úřadu Ukrajiny na obranu,   

45 000,- Kč zaslat na účet obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni SOS a 10 000,- Kč 

ponechat v rozpočtu pro potřeby dočasného ubytování lidí postižených válkou na Ukrajině. 

 

XI. 
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  


