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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 3/2022 ze dne 31.5.2022 

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

Daniel Přibyl, Svatopluk Rozsypal, hosté. 

Omluven: K. Mencl 

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: Dana Štěpánková, 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 7 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Danu Štěpánkovou a Svatopluka Rozsypala. 

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

Usnesení č. 3/2022/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Danu 

Štěpánkovou a Svatopluka Rozsypala. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 2/2022 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a vzhledem k tomu, že 

nebyl podepsán ověřovatelem zápisu panem Rozsypalem byl jeho podpis nahrazen usnesením 

zastupitelstva. Mimo výhradu pana Rozsypala nebyla proti zápisu vznesena žádná připomínka  

Usnesení č. 3/2022/II: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ověřuje Zápis ze 

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

Hlasování: Pro 6, proti 1 (S. Rozsypal), zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

Schválení programu. 

1. Úvod, schválení programu, schválení Zápisu z minulého jednání – předkladatel starostka. 

2. Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel místostarosta. 

3. Projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil – předkladatel starostka. 

4. Informace o RO č. 202/2022 v kompetenci starostky obce – zpravodaj starostka. 

5. Projednání a schválení RO č. 2/2022 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel starostka. 

6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2021 – předkladatel starostka 

a předsedkyně finančního výboru. 

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým 

krajem a obcí Spojil – předkladatel starostka. 

8. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu vybavení JSDH mezi Pardubickým 

krajem a obcí Spojil – předkladatel starostka. 

9. Schválení udělení plné moci panu místostarostovi Tomáši Kučerovi k zastupování obce 

na Valné hromadě společnosti VaK Pardubice a.s. – předkladatel místostarosta. 

10. Projednání a schválení zadání vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, 

stavební povolení a realizaci stavby na rozšíření garáže pro Jednotku sboru dobrovolných 
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hasičů obce Spojil a techniku obce Spojil na st.p.č. 220 a pozemku p.č. 157/52 kat.území 

Spojil. 

11. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby č. IV-12-2014476/VB/001 Pardubice Spojil – knn – OK Lokomotiva – 

předkladatel místostarosta. 

12. Projednání a schválení dalšího postupu ve věci žádosti umístění inženýrských sítí pod 

obecní cestu p.p.č.15/51 a její využívání jako příjezdové cesty na oddělený pozemek 

p.p.č.157/189 – předkladatel místostarosta. 

13. Projednání a schválení žádostí o dotace z rozpočtu obce Spojil – předkladatel 

místostarosta 

14. Určení počtu zastupitelů Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2022-2026 – 

předkladatel starostka 

15. Zpráva Kontrolního výboru a MP Sezemice za rok 2021 – předkladatel předseda 

kontrolního výboru 

16. Zpráva o činnosti obecního úřadu – zpravodaj starostka  

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

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

18. Různé.  

19. Závěr. 

 

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

Spojil řídilo předloženým programem s rozšířením v bodu 4 o informaci RO č. 203/2022 

v kompetenci starostky obce.  

Usnesení č. 3/2022/III: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 7, 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.2/2022 ze dne 

23.3.2022 a konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 3/2022/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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

3. Projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil – 

předkladatel starostka. 

Změna nového jednacího řádu vychází z doporučení MVČR, odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly, které v rámci přípisu ze dne 12.4.2022 doporučilo obci Spojil vydat nový jednací 

řád zastupitelstva s využitím aktualizovaného metodického doporučení MVČR k jednacím 

řádům zastupitelstev 1.1, jehož součástí je i vzor, ze kterého byl Jednací řád Zastupitelstva 

obce Spojil vytvořen a následně 17.5.2022 shledán odborem veřejné správy, dozoru a 

kontroly MVČR plně v souladu se zákonem. 

Usnesení č. 3/2022/V: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předložený 

Jednací řád Zastupitelstva obce Spojil v předloženém znění bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. Jednací řád je přílohou zápisu. 
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4. Informace o RO č. 202/2022 a 203/2022 v kompetenci starostky obce 

– zpravodaj starostka.  

RO č.202/2022 vychází z plnění usnesení č. 2/2022/X, kterým zastupitelstvo obce vyčlenilo 

v rozpočtu obce částku 80 000,- Kč pro účely poskytnutí pomoci Ukrajině a dále je RO 

doplněno o částku 20 000,- Kč, které obec zaslala jako pomoc Ukrajině již dříve na základě 

rozhodnutí starostky obce. 

RO č.203/2022 je ve výši 1 500,- Kč na straně výdajů na příspěvek základní školy a 1 500,- 

Kč na straně rezerv na činnost místní správy. 

Usnesení č. 3/2022/VI: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO č.202/2022 a 

203/2022 v kompetenci starostky obce na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO č.202/2022 a 203/2022 je 

přílohou zápisu. 

5. Projednání a schválení RO č.2/2022 v kompetenci Zastupitelstva 

obce Spojil – předkladatel starostka.   

Jedná se o zařazení finančních prostředků z poskytnuté dotace ze SZIF na akci „Odpočinková 

zóna na náměstí“ ve výši 670 631,- Kč na straně příjmů do rezerv na Sportovní areál ve výši 

670 631,- Kč. Z rezerv budou v případě potřeby tyto prostředky čerpány na další rozvoj SA, 

úpravu okolí multifunkčního a dětského hřiště a revitalizaci zbylého pozemku 157/50 a 

157/163, tzn. vyčištění navážky na pozemku a jeho uvedení do stavu vhodného pro jeho další 

údržbu. 

RO č.2/2022 projednal FV na svém jednání 26.4.2022 a svým usnesením doporučuje ZoS 

schválit RO č.2/2022. 

Usnesení č. 3/2022/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje RO č.2/2022 ve výši          

670 631,- Kč na straně příjmů, zařazených na položku příjmů 4113 a 4213 a 670 631,- 

Kč na straně výdajů, zařazených na paragraf 3412, položku 5901.                                                                        

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato. RO č.2/2022 je 

přílohou zápisu. 

6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2021 - 

předkladatel starostka a předsedkyně finančního výboru. 

Předsedkyně FV Diana Houdová přednesla zprávu z jednání FV obce Spojil, která se konala 

26.4.2022 a uvedla některá základní data z celoročního hospodaření obce Spojil a ze 

Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2021. Seznámila přítomné s výsledkem hospodaření 

obce Spojil za rok 2021. Starostka doplnila, že Přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 

2021, bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje ve dnech 22.10.2021 a   

11.2.2022 a při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.                                          

Usnesení č. 3/2022/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční 

hospodaření obce Spojil a Závěrečný účet obce Spojil za rok 2021 včetně Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2021 bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato. 
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Usnesení č. 3/2022/IX: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní 

závěrku obce Spojil za rok 2021 včetně Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2021. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato. 

7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil – předkladatel 

starostka. 

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Spojil, kterým dne 15.11.2021 schválilo podání 

žádosti o dotaci na realizaci rozšíření, opravy a rekonstrukci veřejného osvětlení v Obci Spojil 

z Dotačního titulu 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce, Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2022 byla podána žádost o dotaci, která byla 

schválena. Dotace je ve výši 100 000,- Kč. Smlouva byla předložena ZoS ke schválení. 

Usnesení č. 3/2022/X: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu e.č. 

OŽPZ/22/22273 o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova uzavřenou mezi 

Pardubickým krajem a obcí Spojil v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Smlouva je přílohou zápisu 

8. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu vybavení JSDH 

mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil – předkladatel starostka. 

25.11.2021 byla starostkou obce podána žádost o poskytnutí programové účelové dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH, 

která byla schválena. Jedná se o poskytnutí dotace na zásahovou obuv pro 5 členů jednotky. 

Dotace je ve výši 12 500,- Kč, tedy 52 % z pořizovacích nákladů. Smlouva byla předložena 

ZoS ke schválení. 

Usnesení č. 3/2022/XI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu e.č. 

OKŘ/22/21866 uzavřenou mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil o poskytnutí 

programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 

JSDH obce Spojil z rozpočtu Pardubického kraje v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Smlouva je přílohou zápisu. 

9. Schválení udělení plné moci panu místostarostovi Tomáši Kučerovi 

k zastupování obce na Valné hromadě společnosti VaK Pardubice a.s. – 

předkladatel místostarosta. 

K zastupování na valné hromadě VaK Pardubice je třeba, aby pan místostarosta Tomáš 

Kučera měl pověření schválené zastupitelstvem obce. 

Usnesení č. 3/2022/XII: Zastupitelstvo obce Spojil jako akcionář společnosti VaK 

Pardubice a.s. svým usnesením zplnomocňuje pana Ing. Tomáše Kučeru, místostarostu 

obce Spojil k zastupování obce Spojil na Valné hromadě VaK Pardubice a.s., která se 

koná dne 16. června 2022. 

Hlasování: Pro 6, proti 1 (S. Rozsypal), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato 
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10. Projednání a schválení zadání vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby na 

rozšíření Garáže pro JSDH obce Spojil a techniku obce Spojil na st.p.č. 

220 a pozemku 157/52 v kat. území Spojil -předkladatel místostarosta. 

Díky získaným dotacím se podařilo sehnat nové obecní auto pro JSDH obce Spojil. Toto auto 

je svými rozměry větší než stávající a nevejde se do stávající garáže pro hasičské auto a 

obecní techniku ve sportovním areálu. Místostarosta po konzultacích s několika projektanty 

navrhuje stávající garáž rozšířit dle přílohy. Cena za vypracování projektové dokumentace pro 

územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby činí 143 688,- Kč včetně DPH.   

Diskuse: S. Rozsypal, J. Křivka, T. Kučera, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z 

jednání). 

Usnesení č. 3/2022/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby na rozšíření garáže 

pro JSDH obce Spojil a techniku obce Spojil na st.p.č. 220 a pozemku p.č. 157/52 kat. 

území Spojil v částce 143 688,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: Pro 6, proti 1 (S. Rozsypal), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato 

11. Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2014476/VB/001 

Pardubice Spojil - knn - OK Lokomotiva – předkladatel místostarosta. 

Z důvodu instalace nového elektrického vedení do oblasti zahrádek společnost ČEZ 

Distribuce, a.s. požádali o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Diskuse: D. Přibyl, T. Kučera (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Přestávka 19:16 – 19:26 hod. 

Usnesení č. 3/2022/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

2014476/VB/001, Pardubice Spojil – knn – OK Lokomotiva, mezi obcí Spojil a ČEZ 

Distribuce a.s. s minimální jednorázovou náhradou ve výši 25 000,- Kč. 

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

12. Projednání a schválení dalšího postupu ve věci žádosti umístění 

inženýrských sítí pod obecní cestu p.p.č. 157/51 a její využívání jako 

příjezdové cesty na oddělený pozemek p.p.č. 157/189 – předkladatel 

místostarosta. 

Žadatel požaduje po obci souhlas se stavbou RD, souhlas s umístěním inženýrských sítí a 

vybudování cesty na obecním pozemku. Zároveň žádá o souhlas se zřízením služebnosti 

přístupu na daný pozemek a souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí pro společnost ČEZ 

distribuce za účelem uložení kabelu nízkého napětí a s tím spojeného zřízení služebnosti.  

Diskuse: D. Přibyl. J. Křivka, R. Ministrová, T. Kučera, S. Rozsypal, D. Klement (celá 

diskuse je na nahrávce z jednání). 
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Usnesení č. 3/2022/XV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o postupu 

zpracování žádosti o umístění inženýrských sítí na p.p.č.157/51 a její využívání jako 

příjezdové cesty na oddělený pozemek p.p.č. 157/189 v katastru obce Spojil na vědomí 

bez výhrad.  

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato 

13. Projednání a schválení Žádostí o dotace z rozpočtu obce Spojil – 

předkladatel místostarosta 

Místostarosta informoval, že se budou projednávat čtyři podané žádosti o dotaci z rozpočtu 

obce Spojil.  

Žadatel Apolenka z.s. žádá o dotaci na Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením v požadované částce 50 000,- Kč. Jedná se o cca 2 % všech nákladů. 

Akce splňuje podmínky dotačního titulu. 

Diskuse: R. Ministrová, S. Rozsypal, T. Kučera (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Usnesení č. 3/2022/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o 

dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2022 na Sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením v částce 50 000,- Kč. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (D. Houdová, S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato 

Žadatel Apolenka z.s. žádá o dotaci na hudební festival Folkování, který je plánován na září 

2022 v požadované částce 20 000,- Kč. Dotace bude použita na honoráře účinkujících. Jedná 

se o 1/3 všech nákladů. Akce splňuje podmínky dotačního titulu. 

Usnesení č. 3/2022/XVII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o 

dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2022 na pokrytí nákladů na honoráře účinkujících 

na hudebním festivalu Folkování konaném v září 2022 v požadované částce 20 000,- Kč, 

maximálně však ve výši 1/3 nákladů akce. 

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

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 (D. Houdová, S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato 

Žadatel Sousedský spolek Spojil žádá o dotaci na pokrytí nákladů na akci Oslava dne seniorů 

65+ v požadované částce 20 000,- Kč. Dotace je určena na hudební produkci a zábavný 

program. Jedná se o cca 95 % nákladů. Akce splňuje podmínky dotačního titulu.   

Usnesení č. 3/2022/XVIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského 

spolku Spojil o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2022 na pokrytí nákladů na oslavu 

dne seniorů – Posezení s českou písničkou ve výši 20 000,- Kč, maximálně však ve výši  

95% uznatelných nákladů akce.    

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato     

Žadatel Sportovní klub Spojil z.s. žádá o dotaci na pokrytí nákladů na akce v roce 2022 

v celkové výši 39 000,- Kč. Jedná se o akce:                                                                               

Turnaj ve stolním tenisu dvojic dotace 3 000,- Kč                                                               

Vánoční turnaj ve stolním tenisu dotace ve výši 3 000,- Kč.                                                

Turnaj v nohejbalu dvojic dotace ve výši 4 000,- Kč.                                                                

Turnaj v nohejbalu trojic dotace ve výši 4 000,- Kč.                                                        
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Rodinný turnaj pétanque dotace ve výši 4 000,- Kč.                                                                

Den s jógou dotace ve výši 4 000,- Kč                                                                            

Memoriál Honzy Hambalíka v pálce dotace ve výši 4 000,- Kč                                     

Spojilský špuntí Decathlon ve výši 4 000,- Kč.                                                                    

Oprava venkovního pingpongového stolu ve výši 4 000,- Kč                                         

Pronájem hřiště na plánované turnaje dotace ve výši 5 000,- Kč.     

Diskuse: P. Roztočil, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z jednání).                                           

Usnesení č. 3/2022/XIX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sportovního klubu 

Spojil z.s. o dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2022 v celkové výši 27 000,- Kč a to 

jednotlivě na pokrytí nákladů na následující akce: turnaj ve stolním tenisu dvojic ve výši 

3000 Kč, vánoční turnaj ve stolním tenisu ve výši 3000 Kč, turnaj v nohejbalu dvojic ve 

výši 3000 Kč, turnaj v nohejbalu trojic ve výši 3000 Kč, rodinný turnaj pétanque ve výši 

3000 Kč, den s jógou ve výši 4000 Kč, memoriál Honzy Hambalíka v pálce ve výši 3000 

Kč, Spojilský špuntí desetiboj ve výši 4000 Kč a dále pak na pronájem hřiště na 

plánované turnaje ve výši 1000 Kč, maximálně však ve výši 80% jednotlivých nákladů 

dané akce resp. ceny pronájmu hřiště.    

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato          

14. Určení počtu zastupitelů Zastupitelstva obce Spojil pro volební 

období 2022-2026 – předkladatel starostka. 

Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlíží zastupitelstvo obce dle § 68 zákona o 

obcích zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. V obci s počtem obyvatel nad 

500 do 3 000 stanoví počet členů zastupitelstva tak, aby zastupitelstvo mělo 7 až 15 členů. 

Přesný počet obyvatel obce Spojil k 1.1.2022 dle údajů Českého statistického úřadu je 527. 

Usnesení č. 3/2022/XX: Zastupitelstvo obce Spojil stanovuje v souladu s ust. § 67 zákona 

o obcích, že pro následující volební období 2022 - 2026 bude do zastupitelstva obce 

voleno 9 členů zastupitelstva. 

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

15. Zpráva Kontrolního výboru a MP Sezemice za rok 2021 – 

předkladatel předseda kontrolního výboru. 

Předseda kontrolního výboru informoval přítomné, že kontrolní výbor se sešel 2.5.2022 na 

OÚ obce Spojil, kde byla provedena kontrola plnění usnesení z roku 2021, kontrola aplikace 

obecně závazných vyhlášek a nařízení. Seznámili se se zprávou Městské policie Sezemice. 

Nebylo shledáno žádné porušení či neplnění. 

Usnesení č. 3/2022/XXI: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu kontrolního 

výboru na vědomí bez výhrad.  

Hlasování: Pro 6, proti 1 (S. Rozsypal), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva je 

přílohou zápisu. 

Členové komise se dále zabývali situací ohledně pozemků p.p.č.157/132 a p.p.č.157/141v k.ú. 

Spojil. Vycházeli z dostupných písemných podkladů a z informací podaných na jednání ZoS 

1/2022 a 2/2022. S ohledem na rozporuplnost tvrzení jednotlivých zúčastněných nemůže 

kontrolní výbor s určitostí tvrdit, zda u někoho došlo či nedošlo k nějakému pochybení. 

Návrhem kontrolního výboru jsou 3 body, které by obdobným situacím v budoucnu měly 
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předcházet. 1. veškeré písemné právní úkony, jejichž se obec Spojil účastní budou předběžně 

za obec kontrolovány osobou s právnickým vzděláním, 2. uzavřené písemné právní úkony, 

jejichž se obec Spojil účastní budou důsledně evidovány v interní evidenci, 3. při jednání 

s občany obce v majetkoprávní oblasti bude zástupce obce vždy dělat písemný zápis, který 

nabídne protistraně ke kontrole a k podpisu, v ostatních věcech (mimo majetkoprávní oblast) 

bude zápis dělán po dohodě s protistranou. 

Diskuse: R. Ministrová, S. Rozsypal, J. Křivka, D. Přibyl, J. Štěpánek, J. Matěj, T. Kučera 

(celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Usnesení č.3/2022/XXII: Zastupitelstvo obce bere tuto část zprávy kontrolního výboru 

na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato. 

Paní starostka navrhla pověřit předsedu kontrolního výboru zpracováním metodiky – bez 

hlasování. 

Podán protinávrh panem Rozsypalem pověřit paní starostku a pana místostarostu 

k vypracování tohoto návrhu metodiky. 

Starostka dala o tomto protinávrhu hlasovat. 

Hlasování: Pro 1, proti 3 (D. Štěpánková, D. Přibyl, R. Ministrová), zdržel se 3 (J. Matěj, T.              

Kučera, D. Houdová) – usnesení nebylo přijato. 

16. Zpráva o činnosti obecního úřadu – zpravodaj starostka 

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

zastupitelstva za období březen – květen 2022.            

Usnesení č. 3/2022/XXIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti 

OÚ na vědomí bez výhrad.  

Hlasování: Pro 6, proti 1 (S. Rozsypal), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva OÚ je 

přílohou zápisu. 

17. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z 

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

- zpravodaj starostka. 

Stavební povolení na tuto akci nabylo právní moci 1.2.2022. Aktuálně ŘSD se zpracovatelem 

projektové dokumentace řeší čistopis prováděcí dokumentace a předpokládá, že v průběhu 

7/2022 vypíše zakázku na výběr dodavatele stavby. V 10/22 by se měla zahájit stavba 

přípravou území (skrývka ornice, kácení stromů, demolice pozemních objektů) a 

s vymístěním veškerých stávajících inženýrských sítí mimo budoucí okružní křižovatku či 

umístění nových sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, sítě el. komunikací, sítě 

distribuční soustavy). Tato část přípravy území by trvala do konce 2/2023 a následoval by po 

etapách samotná výstavba okružní křižovatky s doprovodnými stavebními objekty 

s předpokládaným uvedením do provozu 6/2023. 

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

současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 
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Hlasování: Pro 6, proti 1 (S. Rozsypal), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

18. Různé. 

J. Kremlička – e-mail z 25.5.2022 s dotazem na aktuální informace o průběhu vyhodnocení 

ÚP. T. Kučera informoval o aktuálním stavu vyhodnocení ÚP Spojil                                                                                                                                               

1. je podepsaná smlouva se zpracovatelem vyhodnocení ÚP Spojil.                                           

2. K dispozici je první návrh vyhodnocení ÚP Spojil.                                                                            

3. Probíhá interní diskuse se zpracovatelem, nad jeho upřesněními, tak aby mohl být posunut 

k dalšímu zpracování – tj. oslovení dotčených orgánů. 

Usnesení č.3/2022/XXV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o probíhajícím 

vyhodnocení ÚP Spojil na vědomí bez výhrad.  

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. E-mail pana Kremličky je 

přílohou zápisu 

p. Černák – podnikání p. Lutra. (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

19. 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 bude poslední týden v srpnu 2022.  

Konec zasedání ZoS – 21:02 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

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

 

Ověřovatelé: Svatopluk Rozsypal .....…..................................... 

 

                     Dana Štěpánková ........................................... 
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