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 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 5/2022 ze 

dne 18. října 2022 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Diana Houdová, Lenka Chlostová, Michal Pražan, 

Monika Klobučarová. Karel Mencl, Jan Křivka a hosté. 

Omluven: David Horký 

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: Monika Klobučarová, Michal Pražan 

Pozn.: V zápisu jsou zastupitelé obce Spojila a hosté uváděni bez akademických titulů a hodností. 

1. Zahájení, schválení programu – starostka obce 

Zasedání zahájila dosavadní starostka obce Radka Ministrová v 18:34 hodin. Přivítala nově zvolené 

zastupitele a popřála jim hodně úspěchů v jejich práci. Informovala, že jednání zastupitelstva obce 

bylo svoláno tak, aby se v souladu s §91 odst.1 zákona o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Konstatovala, že je přítomno 8 

členů z celkového počtu 9 tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.                                            

Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Spojil bylo členům zastupitelstva předáno před 

zahájením. Před schválením programu dosavadní starostka vyzvala přítomné zastupitele ke složení 

slibu a upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složit slib s výhradou má za následek zánik mandátu.  

Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdí 

svým podpisem. R. Ministrová přečetla znění slibu a vyzvala jednotlivě členy zastupitelstva k jeho 

složení. Složením slibu všech zvolených zastupitelů byly splněny všechny zákonné povinnosti a 

mohlo se přistoupit k programu jednání zastupitelstva. 

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Moniku Klobučarovou a Michala Pražana. 

Usnesení č. 5/2022/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Moniku 

Klobučarovou a Michala Pražana. 

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

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 4/2022 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu vznesena 

žádná připomínka.  

2. Schválení programu. 

Starostka obce R. Ministrová požádala před schválením programu zasedání o procesní změnu u bodu 1 

a 2 programu. Oproti zveřejněné verzi programu v bodě 1 bude vypuštěno schválení programu a 

doplněno složení slibu, schválení programu bude uvedeno samostatně v bodě 2. K bodu 10 Informace 

o RO č. 205 bude přidána informace o RO č. 206 v kompetenci starostky. Předložila návrh, aby se 

dnešní zasedání Zastupitelstva obce Spojil řídilo předloženým programem. 

1. Zahájení, slib a nově zvolených členů Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2022 – 2026. 

2. Schválení programu – starostka obce. 

3. Volba starosty obce Spojil – zástupci volebních sdružení 

4. Volba místostarosty obce Spojil – starosta obce 

5. Zřízení výborů obce Spojil – starosta obce 

6. Aktualizace Statutu výborů – starosta obce 

7. Volba předsedů a členů výborů obce Spojil – starosta obce 

8. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva – místostarosta obce 

9. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání – místostarosta obce 
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10. Informace o Rozpočtovém opatření č. 205 a č. 206 v kompetenci starostky obce – starosta obce 

11. Schválení Rozpočtového opatření č. 3/2022 v kompetenci zastupitelstva obce – starosta obce 

12. Plán zasedání Zastupitelstva obce – místostarosta obce 

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

komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starosta obce 

14. Různé.  

15. Závěr. 

 
Usnesení č. 5/2022/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého 

návrhu. 

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

3. Volba starosty obce Spojil – zástupci volebních stran. 

V pravomoci zastupitelstva je stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva a určit funkce, pro které 

budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni. V minulém volebním období byl stanoven 

jeden uvolněný člen zastupitelstva, a to starosta obce proto navrhla stanovit opět jednoho člena 

zastupitelstva, který bude dlouhodobě uvolněn pro funkci starosty.  

Usnesení č. 5/2022/III: Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.     

Hlasování: Pro 7, proti 1 (J. Křivka), zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato 

R. Ministrová informovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, proběhne volba starosty a 

místostarosty obce veřejným hlasováním, tedy aklamací. 

Usnesení č. 5/2022/IV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje, aby volba starosty a místostarosty 

obce probíhala aklamací. 

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

R. Ministrová vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.                                       

SNK Narovinu navrhlo na tuto funkci paní Radku Ministrovou, která kandidaturu přijala.               

SNK Spojil náš společný domov na funkci starosty návrh nepředložilo. 

Usnesení č. 5/2022/V: Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů volí starostou obce paní Radku 

Ministrovou. 

Hlasování: Pro 5, proti 2 (M. Klobučarová, J. Křivka), zdrželi se 1 (K. Mencl) – usnesení bylo přijato  

4. Volba místostarosty obce Spojil – starosta obce. 

Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty a zároveň navrhla za 

kandidáta na místostarostu pana Tomáše Kučeru, kandidaturu přijal. Jiný kandidát navržen nebyl. 

Usnesení č. 5/2022/VI: Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Ing. 

Tomáše Kučeru. 

Hlasování: Pro 5, proti 1 (J. Křivka), zdržel se 2 (M. Klobučarová, K. Mencl) – usnesení bylo přijato.  

5. Zřízení výborů zastupitelstva obce Spojil – starosta obce  

Povinností zastupitelstva je zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů 
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předchozího zastupitelstva zaniklo dnem voleb. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí 

být lichý. Nad rámec zákonné povinnosti starostka navrhla zřídit Stavební a územně plánovací výbor. 

Zároveň navrhla, aby finanční a kontrolní výbor měl pět členů a stavební a územně plánovací výbor 

byl sedmičlenný. 

Usnesení č. 5/2022/VII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením podle § 84 odst. 2 písm. l) 

zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje tři výbory Zastupitelstva 

obce Spojil. Finanční výbor a Kontrolní výbor obce Spojil, oba výbory budou pětičlenné a 

Stavební a územně plánovací výbor, který bude sedmičlenný.                                                                        

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 3 (M. Klobučarová, K. Mencl, J. Křivka) – usnesení bylo přijato.  

6. Aktualizace Statutu výborů – starosta obce. 

Starostka informovala, že aktualizace Statutu a jednacího řádu výborů ZoS byla zveřejněna jako 

součást materiálů pro jednáni zastupitelstva a navrhla, aby zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci 

Statutu a jednacího řádu výborů ZoS tak, jak byla ke schválení předložena. 

Usnesení č. 5/2022/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje předložený 

aktualizovaný Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva obce Spojil.  

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Statut a jednací řád výborů ZoS je 

přílohou zápisu. 

7. Volba předsedů a členů výborů obce Spojil – starosta obce. 

Volba předsedů výborů a členů zastupitelstva obce proběhla veřejným hlasováním a o jednotlivých 

kandidátech se hlasovalo v pořadí, v jakém byli navrženi. 

Volba předsedy kontrolního výboru:  

SNK Narovinu předložilo návrh na funkci předsedy kontrolního výboru pana Michala Pražana, který s 

kandidaturou souhlasil. Jiný návrh na kandidáta nebyl předložen.                                             

Usnesení č. 5/2022/IX: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedu kontrolního výboru 

pana MDDr. Michala Pražana. 

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

Volba předsedy finančního výboru: 

SNK Narovinu předložilo návrh na funkci předsedy finančního výboru paní Dianu Houdovou.                                                                                                                                          

Jiný návrh na kandidáta nebyl předložen. 

Usnesení č.5/2022/X: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedkyni finančního výboru paní 

Ing. Dianu Houdovou. 

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

Volba předsedy stavebního a územně plánovacího výboru: 

SNK Narovinu předložilo návrh na funkci předsedy stavebního a územně plánovacího výboru paní 

Lenku Chlostovou, souhlasila s kandidaturou. Jiný návrh na kandidáta nebyl předložen.                                                                                             

Usnesení č.5/2022/XI: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí předsedkyni stavebního a 

územně plánovacího výboru paní Ing. Lenku Chlostovou. 
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Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (J. Křivka) – usnesení bylo přijato 

Volba členů kontrolního výboru. 

Volební sdružení předložila předem návrhy na volbu členů kontrolního výboru.                                

SNK Narovinu předložilo návrh na člena kontrolního výboru pana Jana Štěpánka a pana Jaroslava 

Jandla.                                                                                                                                                    

SNK Samostatný Spojil náš společný domov předložilo návrh na člena kontrolního výboru pana Karla 

Mencla a pana Vladimíra Kosteleckého. Navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou.                                                                                      

Usnesení č.5/2022/XII: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem kontrolního výboru pana 

Jana Štěpánka. 

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

Usnesení č.5/2022/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem kontrolního výboru pana 

Ing. Jaroslava Jandla. 

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

Usnesení č.5/2022/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem kontrolního výboru pana 

MUDr. Karla Mencla. 

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

Usnesení č.5/2022/XV: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem kontrolního výboru pana 

Vladimíra Kosteleckého. 

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

Volba členů finančního výboru: 

Volební sdružení předložila předem návrhy na volbu členů finančního výboru.                                 

SNK Narovinu předložilo návrh na člena finančního výboru pana Zdeňka Nedvěda, Miloslava 

Zavorala a paní Lenku Chlostovou.                                                                                                      

SNK Samostatný Spojil náš společný domov předložilo návrh na funkci člena finančního výboru 

pana Jana Křivku. Navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou.                                                                                                               

Usnesení č.5/2022/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního výboru pana 

Ing. Zdeňka Nedvěda. 

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

Usnesení č. 5/2022/XVII: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního výboru pana 

Ing. Miloslava Zavorala. 

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

Usnesení č. 5/2022/XVIII: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního 

výboru paní Ing. Lenku Chlostovou. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 5/2022: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního výboru pana Jana 

Křivku. 

Hlasování: Pro 3, proti 5 (R.Ministrová, T. Kučera, D. Houdová, M. Pražan. L. Chlostová), zdržel se 0 

– usnesení nebylo přijato 

Starostka požádala zástupce SNK Samostatný Spojil náš společný domov o nominaci náhradníka na 

člena finančního výboru.  

19:02 - 19:08 přestávka 

Nově navržený kandidát SNK Samostatný Spojil náš společný domov Martin Bednář, souhlasil 

s kandidaturou. 

Usnesení č. 5/2022/XIX: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem finančního výboru pana 

Martina Bednáře. 

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

Volba členů stavebního a územně plánovacího výboru 

Volební sdružení předložila předem návrhy na volbu členů stavebního a územně plánovacího výboru.                                                                                                                                          

SNK Narovinu předložilo návrh na člena stavebního a územně plánovacího výboru pana Tomáše 

Kučeru, Davida Horkého, Ivana Vrabce, Miroslava Doležala a Jana Matěje.                                     

SNK Samostatný Spojil náš společný domov předložilo návrh na funkci člena stavebního a územně 

plánovacího výboru pana Petra Vrbu. Navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou. 

Usnesení č. 5/2022/XX: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně 

plánovacího výboru pana Ing. Tomáše Kučeru. 

Hlasování: Pro 5, proti 1 (J. Křivka), zdržel se 2 (M. Klobučarová, K. Mencl) – usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 5/2022/XXI: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně 

plánovacího výboru pana Ing. Davida Horkého. 

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

Usnesení č. 5/2022/XXII: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně 

plánovacího výboru pana Ing. Ivana Vrabce. 

Hlasování: Pro 6, proti 1 (J. Křivka), zdržel se 1 (K. Mencl) – usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 5/2022/XXIII: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a 

územně plánovacího výboru pana Miroslava Doležala. 

Hlasování: Pro 5, proti 1 (J. Křivka), zdržel se 2 (M. Klobučarová, K. Mencl) – usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 5/2022/XXIV: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a 

územně plánovacího výboru pana Jana Matěje. 

Hlasování: Pro 5, proti 1 (J. Křivka), zdržel se 2 (M. Klobučarová, K. Mencl) – usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 5/2022/XXV: Zastupitelstvo obce Spojil podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením volí členem stavebního a územně 

plánovacího výboru pana Ing. Petra Vrbu. 

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

8. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva – 

místostarosta obce. 

Místostarosta předložil návrh odměn, který vychází z odměn zastupitelů v minulém volebním 

období. Částky nejsou stanoveny v plné výši maximálních hodnot stanovených zákonem pro 

danou funkci zastupitele, ale obdobně jako v roce 2018 ve výši cca 33 až 68 % těchto hodnot. 

Usnesení č. 5/2022/XXVI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje, aby se o 

odměnách neuvolněným členům zastupitelstva obce Spojil hlasovalo jedním usnesením.   

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

Usnesení č. 5/2022/XXVII: Zastupitelstvo obce Spojil v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n a v) 

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 17.800,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce předsedy výboru 

zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.800,- Kč měsíčně, odměnu za 

výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 800,- 

Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč 

měsíčně a odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva jako nečlena zastupitelstva ve 

výši 300,- Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány od 18.10.2022. Zastupitelstvo obce Spojil 

dále v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se 

odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle 

rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna a odměny se nebudou sčítat. 

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

Na základě žádosti pana Zdeňka Nedvěda, Miloslava Zavorala, Jana Štěpánka, kteří požádali, aby 

jejich odměna za výkon funkce člena ve výboru byla nulová, navrhl předkladatel toto usnesení. 

Usnesení č. 5/2022/XXVIII: Zastupitelstvo obce Spojil na základě podaných žádostí, aby 

peněžité plnění za jejich výkon funkce člena výboru bylo nulové v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) 

zákona o obcích rozhodlo o výši peněžitého plnění panu Ing. Zdeňku Nedvědovi (fyzické osobě), 

panu Ing. Miloslavu Zavoralovi (fyzické osobě), a panu Janu Štěpánkovi (fyzické osobě), kteří 

nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce člena výboru, ve výši 0,- Kč měsíčně. Peněžité plnění 

bude poskytováno od 18.10.2022. 

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

9. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání – místostarosta obce. 

Místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání ZoS č.4/2022 ze dne 31.8.2022 a 

konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 5/2022/XXIX: 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 1 (J. Křivka) – usnesení bylo přijato. 
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10. Informace o Rozpočtovém opatření č. 205 a 206 v kompetenci 

starostky obce – starosta obce. 

RO č. 205/2022 ve výši 27 800 Kč na straně příjmů a 27 800 Kč na straně výdajů zahrnuje do 

rozpočtu obce příjem ve výši 1800 Kč z daňových příjmů za odnětí půdy ze ZPF a příjem z dotace 

Pardubického kraje na zásahovou obuv 26 000 Kč.  

RO č. 206/2022 ve výši 48 000Kč na straně příjmů a 48000 Kč na straně výdajů zahrnuje do rozpočtu 

obce příjem ve výši 48000 z dotace na komunální volby.  

Usnesení č. 5/2022/XXX: Zastupitelstvo obce Spojil bere RO č.205/2022 v kompetenci starostky 

obce na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Ro č. 205/2022 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/2022/XXXI: Zastupitelstvo obce Spojil bere RO č.206/2022 v kompetenci starostky 

obce na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO č. 206/2022 je přílohou zápisu 

11. Schválení Rozpočtového opatření č. 3/2022 v kompetenci 

zastupitelstva obce – starosta obce. 

Rozpočtové opatření 3/2022 zařazuje do rozpočtu obce příjmy ze získaných dotací. Jedná se o částku 2 

000 000 Kč z poskytnuté dotace na víceúčelové hřiště z Ministerstva pro místní rozvoj a 300 000 Kč z 

poskytnuté dotace na automobil JSDH z Pardubického kraje. Příjmy z dotací jsou na výdajové straně 

rozpočtu zařazeny: 2 000 000 Kč na rezervy investičních výdajů pro komunální služby a územní 

rozvoj, 200 000 Kč na nespecifikované rezervy pro komunální služby a územní rozvoj, 40 000 Kč na 

požární ochranu - dopravní prostředky a 60 000 Kč na požární ochranu – nespecifikované rezervy. 

Rozpočtové opatření je tedy ve výši 2 300 000 Kč na straně příjmů i výdajů. 

Usnesení č. 5/2022/XXXII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 

v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil ve výši 2 300 000 Kč jak na straně příjmů, tak na straně 

výdajů. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO č. 3/2022 je přílohou zápisu. 

12. Plán zasedání zastupitelstva obce – místostarosta obce 

Místostarosta T. Kučera v souladu s jednacím řádem ZoS, článkem 3 odstavcem 1). navrhl na nejbližší 

období následující termíny zasedání ZoS: 29.11.2022 – projednání a schválení rozpočtu; 13 (20).12. 

2022 – projednání dotací z POV, vyhodnocení ÚP; 7.2.2023.                   

Usnesení č. 5/2022/XXXIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plánovaných jednáních 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

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

13. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z 

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

- zpravodaj starostka. 

Starostka přečetla informace od Ing. Miroslava Řeháka ze Správy Pardubice, oddělení výstavby 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Aktuálně zpracováváme zadání pro výběr dodavatele zakázky. Co se 

týče termínu zahájení stavby, tak došlo k tomu, že společnost ČEZ může zahájit část své přeložky sítě 

až od cca 6/2023 z důvodu zatím nevydaného územního rozhodnutí pro svoji přeložku a bez 
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koordinace všech přeložek sítí nemůžeme stavbu zahájit dříve. Tímto bude tedy stavba okružní 

křižovatky zahájena s předpokladem od 7/2023“. 

Usnesení č. 5/2022/XXXIV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném 

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

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

14. Různé. 

J. Křivka – poděkování voličům  

J. Černák - vyjádření k zaslanému emailu - R. Ministrová, D. Houdová, J. Křivka, (celá diskuse je na 

nahrávce z jednání). T. Kučera podal návrh na usnesení: 

Usnesení č. 5/2022/XXXV: Zastupitelstvo obce Spojil pověřuje stavební a územně plánovací 

výbor prověřením žádosti pana Jána Černáka ve věci přístupu na pozemek p.p.č. 125/1 k.ú.  

obce Spojil. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. (zaslaný email je přílohou zápisu) 

K. Čermák – využití klubu v SA – R. Ministrová, D. Houdová, J. Křivka (celá diskuse je na nahrávce 

z jednání).         

J. Palov – vysvětlení k bodům na předvolebním letáčku hnutí „Spojil Náš společný domov“ - R. 

Ministrová, J. Křivka, J. Štěpánek, K. Mencl. (celá diskuse je na nahrávce z jednání).         

T. Kučera – sběrný dvůr (programový cíl hnutí „Spojil Náš společný domov“) 

J. Štěpánek – fotovoltaika (předvolební letáček hnutí „Spojil Náš společný domov“) 

15. Závěr. 

Starostka R. Ministrová připomněla uzávěrku obecního zpravodaje, která je 28.10.2022, poděkovala 

všem členům zastupitelstva, občanům, kteří přišli na jednání, za jejich připomínky, dotazy a náměty 

pro další činnost. Popřála hezký zbytek večera a informovala, že předpokládaný termín příštího 

zastupitelstva je 29.11.2022.  

Konec zasedání ZoS – 20:43 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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