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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 4/2022 ze dne 31.8.2022 

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

Přibyl, Svatopluk Rozsypal, K. Mencl hosté. 

Omluven:  

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: Diana Houdová, Jan Matěj. 

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 18:34 hodin, jednání se zúčastnilo 8 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Dianu Houdovou a Jana Matěje. 

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

Usnesení č. 4/2022/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu Houdovou a 

Jana Matěje. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 3/2022 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 o RO č. 204/2022 v kompetenci starostky obce – zpravodaj starostka. 

4. Informace a projednání stavu požární ochrany v obci – zpravodaj starostka. 

5. Schválení dokumentu „Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární 

ochraně“ – předkladatel starostka. 

6. Schválení obecně závazné vyhlášky zrušovací, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. PO 

1/2009 účinná od 26.6.2009 – předkladatel starostka. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Projednání a schválení souhlasu obce Spojil s umístěním sídla spolku „Hlídání s radostí, z.s.“ ve 

Sportovním areálu ve Spojile – předkladatel starostka. 

10. Zpráva o postupu vyhodnocení ÚP Spojil - zpravodaj místostarosta. 

11. Zpráva o činnosti obecního úřadu – zpravodaj starostka  

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

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

13. Různé.  

14. Závěr. 

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

předloženým programem. 



Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil                                                                                            31.08.2022 

Zápis 4/2022 31.8.2022  2 z 5 

Usnesení č. 4/2022/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.3/2022 ze dne 31.5.2022 a 

konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 4/2022/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 o RO č. 204/2022 v kompetenci starostky obce – 

zpravodaj starostka.  

RO č.204/2022 zahrnuje do rozpočtových příjmů obce částku 100 000,- Kč jako příjem dotace z Pce 

kraje, Programu obnovy venkova pro rok 2022. Na základě schválené žádosti byla obci přiznána 

dotace na rozšíření veřejného osvětlení v obci. Dotace je 50% celkových nákladů akce, které budou 

činit cca 200 000,- Kč. Na straně výdajů je přesunuta částka 100 000,- Kč z rozpočtovaných výdajů na 

komunální služby na tuto investici. RO je tedy ve výši 100 000,- Kč na straně příjmů i na straně 

výdajů. 

Usnesení č. 4/2022/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO č.204/2022 v kompetenci 

starostky obce na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO č.204/2022 je přílohou zápisu. 

4. Informace a projednání stavu požární ochrany v obci– předkladatel 

starostka.   

Starostka Radka Ministrová informovala, že dne 18.8.2022 prošla Obec Spojil kontrolou dodržování 

povinností stanovených předpisy o požární ochraně a kontrolou připravenosti jednotek požární 

ochrany. Kontrolu provedl Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Kontrola rozsáhlé agendy 

obce proběhla v pořádku a nebyly shledány žádné nedostatky a nebyla nařízena žádná nápravná 

opatření. 

Usnesení č. 4/2022/V: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o stavu požární ochrany v obci 

na vědomí bez výhrad.                                                                        

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

5. Schválení dokumentu „Zajištění některých povinností obce 

plynoucích ze zákona o požární ochraně“ - předkladatel starostka. 

Starostka informovala, že dokument „Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o 

požární ochraně“ nahrazuje dříve používaný Požární řád obce, vydaný Obecně závaznou vyhláškou č. 

PO1/2009.                                        

Usnesení č. 4/2022/VI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje dokument  

„Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně“ v předloženém 

znění. 
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Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dokument je přílohou zápisu. 

6. Schválení obecně závazné vyhlášky zrušovací, kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č. PO 1/2009 účinná od 26.6.2009 – předkladatel 

starostka. 

Z důvodu schválení dokumentu „Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární 

ochraně“, který nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. PO 1/2009, je potřeba tuto vyhlášku zrušit. 

Usnesení č. 4/2022/VII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje obecně závaznou 

vyhlášku zrušovací, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. PO 1/2009. 

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

7. Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o o zřízení 

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

Pardubice Spojil – knn – OK Lokomotiva – předkladatel místostarosta. 

Místostarosta informoval, že tento bod se již projednával na minulém jednání, kde bylo přijato 

usnesení, že ZoS souhlasí s danou smlouvou, ale za podmínky minimální ceny 25 000,- Kč. S přijatým 

usnesením byl seznámen zpracovatel projektu, firma SN projekt, která obec informovala, že buď bude 

souhlasit s cenou 13 000,- Kč, nebo tuto možnost odmítne, a pak ČEZ Distribuce nechá vypracovat 

znalecký posudek. Na základě žádosti zástupce investora předložil místostarosta opakovaně návrh na 

usnesení.  

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil revokuje usnesení č. 3/2022/XIV přijaté zastupitelstvem 

31.5.2022 a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby IV-12-2014476/VB/001, Pardubice Spojil-knn-OK Lokomotiva, mezi obcí Spojil a ČEZ 

Distribuce a.s. v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 2 (R. Ministrová, T. Kučera) proti 0, zdržel se 6 (D. Houdová, D. Přibyl, D. 

Štěpánková, J. Matěj, S. Rozsypal, K. Mencl) – usnesení nebylo přijato. 

8. 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. 

O stavu projednání dané žádosti proběhla informace již na minulém jednání zastupitelstva. Se 

schváleným postupem a požadavky ze strany obce byl investor seznámen. Investor vzhledem 

k dovoleným a časovému vytížení projektanta nestihl na toto zastupitelstvo dodat dohodnuté 

podklady. 

Usnesení č. 4/2022/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace 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 7, proti 0, zdržel se 1 (S. Rozsypal) – usnesení bylo přijato 
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9. Projednání a schválení Souhlasu obce Spojil s umístěním sídla 

spolku „Hlídání s radostí, z.s.“ ve Sportovním areálu ve Spojile  -

předkladatel starostka. 

Radka Ministrová předložila bližší informace o spolku Hlídání s radostí, který byl založen v roce 2021 

a jeho hlavním cílem je předškolní výchova a vzdělávání dětí v pravidelném kontaktu s přírodou. 

Novým cílem spolku je pořídit a postavit týpí, které jim poskytne školkový prostor a propojení života 

venku i uvnitř. Dosud využívají jako zázemí za nepříznivého počasí víceúčelovou místnost ve 

sportovním areálu. Paní starostka informovala zastupitelstvo a občany, že v případě schválení umístění 

sídla spolku ve sportovním areálu ve Spojile využije své kompetence starostky obce a spolku poskytne 

z rozpočtu obce dar na projekt týpí ve výši 20 000,- Kč. 

Diskuse: K. Mencl, R. Ministrová, M. Zavadil, S. Rozsypal, J. Křivka, D. Přibyl, D. Houdová, T. 

Kučera (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Usnesení č. 4/2022/IX: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje umístění sídla 

spolku „Hlídání s radostí, z.s.“ ve Sportovním areálu ve Spojile, na adrese Okružní 200, Spojil. 

Hlasování: Pro 6, proti 2 (S. Rozsypal, K. Mencl), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

10. Zpráva o postupu vyhodnocení ÚP Spojil – zpravodaj 

místostarosta. 

Stále probíhá interní diskuse se zpracovatelem vyhodnocení ÚP. Zpoždění je způsobeno z důvodu 

dovolených a nemoci na obou stranách a dále důkladným zpracováním všech požadavků na změny ÚP 

již při zpracování jeho vyhodnocení. 

Usnesení č. 4/2022/X: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o probíhajícím vyhodnocení ÚP 

Spojil na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 7, proti 1 (S. Rozsypal), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato 

11. Zpráva o činnosti obecního úřadu – zpravodaj starostka 

Předkladatelka tohoto bodu R. Ministrová, zprávu z OÚ rozdělila na dvě části. V té první shrnula 

zprávu o činnosti OÚ za volební období. Informovala nejen o hospodaření obce, co bylo provedeno 

v obci, o oblasti krizového řízení, o dopravě v obci, o odpadovém hospodářství, o sportovním areálu i 

budově, o kulturní a sociální oblasti, ale i o rozpracovaných akcích a co se zadrhlo a proč. V druhé 

části informací z OÚ informovala o výsledku šetření Magistrátu města Pardubic, Odboru životního 

prostředí ve věci navážky a oplocení na pozemku 157/50 a 157/163 ve Sportovním areálu obce Spojil. 

Diskuse: S. Rozsypal, R. Ministrová, K. Mencl, J. Křivka, M. Zavadil (celá diskuse je na nahrávce 

z jednání).         

Usnesení č. 4/2022/XI: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti obecního 

úřadu včetně výsledku šetření Magistrátu města Pardubic, Odboru životního prostředí ve věci 

navážky a oplocení na pozemku 157/50 a 157/163 ve Sportovním areálu ve Spojile na vědomí bez 

výhrad.  

Hlasování: Pro 5, proti 2 (S. Rozsypal, K. Mencl), zdržel se 1 (T. Kučera) – usnesení bylo přijato. 

Zpráva je přílohou zápisu. 
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12. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z 

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

- zpravodaj starostka. 

Starostka R. Ministrová podala informace o aktuálním stavu okružní křižovatky k 23.8.2022. Zakázku 

na výběr zhotovitele ŘSD ještě nevypsalo, musí koordinovat a vypsat společně se společností Cetin, 

která spravuje inženýrské sítě v okolí okružní křižovatky. Stále však platí, že do konce 2/2023 by 

chtěli dokončit přípravu území, tzn. skrývku ornice, kácení stromů, demolice pozemních objektů a 

s vymístění veškerých stávajících inženýrských sítí mimo budoucí okružní křižovatku, umístění 

nových sítí a následně po etapách zahájit výstavbu okružní křižovatky s předpokládaným uvedením do 

provozu v 6/2023. 

Usnesení č. 4/2022/XII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu 

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

Hlasování: Pro 7, proti 1 (S. Rozsypal), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

13. Různé. 

J. Doležal – ÚP termíny  

M. Pražan  - podnět k vymáhání škody na p.p.č.157/50 a 157/163 

T. Kučera 

R. Ministrová – informace k volbám, pozvání na oslavu 30 let samostatnosti obce. 

14. Závěr. 

Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za práci ve volebním období, občanům, kteří chodili 

na jednání, za jejich připomínky, dotazy a náměty pro další činnost. Popřála hezký zbytek večera a 

informovala, že předpokládaný termín příštího zastupitelstva, které bude ustavující vychází na druhou 

polovinu října 2022.  

Konec zasedání ZoS – 20:29 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

 

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

 

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

 

                     Jan Matěj ........................................... 
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