
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.3/2022 

ze dne 31.5.2022 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Danu Štěpánkovou a Svatopluka Rozsypala.  

 

II. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením ověřuje Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 2/2022 

ze dne 23.3.2022.          

III. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. 

IV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího jednání Zastupitelstva obce 

Spojil na vědomí bez výhrad. 

V. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předložený Jednací řád Zastupitelstva obce Spojil 

v předloženém znění bez výhrad. 

 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO č.202/2022 a 203/2022 v kompetenci starostky obce na 

vědomí bez výhrad.  

 

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. 

 

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. 

 

IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní závěrku obce Spojil za rok 2021 včetně 

Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2021. 

 

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. 

 

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. 

 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.    

 

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.    

 

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. 

 

XXI. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu kontrolního výboru na vědomí bez výhrad. 

 

XXII. 

Zastupitelstvo obce bere tuto část zprávy kontrolního výboru na vědomí bez výhrad. 

 

XXIII. 

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



 

XXIV. 

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

obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

XXV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o probíhajícím vyhodnocení ÚP Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


