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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 6/2022 ze dne 29.l1.2022                                    

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Diana Houdová, Lenka Chlostová, David Horký, Monika 

Klobučarová, Karel Mencl, Jan Křivka a hosté. 

Omluven: Michal Pražan na dobu nezbytně nutnou 

Neomluven:  

Ověřovatelé zápisu: Karel Mencl a Lenka Chlostová 

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

1. Úvod, schválení programu – starostka obce 

Zasedání bylo zahájeno v 18:31 hodin, jednání se zúčastnilo 8 členů Zo Spojil z 9, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Karla Mencla a Lenku Chlostovou 

Usnesení č. 6/2022/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Karla Mencla a 

Lenku Chlostovou. 

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

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis z ustavujícího zasedání č. 5/2022 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu 

vznesena žádná připomínka.  

Před schválením programu jednání složil Slib zastupitele, pan David Horký. 

Schválení programu. 

Před schválením zveřejněného programu došlo na žádost místostarosty pana Kučery 

k doplnění bodu 7 o aktualizaci Programu rozvoje obce. Ke schválení byl předložen program 

v následujícím znění: 

1. Úvod, schválení programu – předkladatel starostka. 

2. Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel místostarosta. 

3. Projednání pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil a vyhlášení dotačního řízení 

„Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2023“ – 

předkladatel starostka 

4. Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2023 – předkl. starostka a předsedkyně FV 

5. Informace o Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících s DPMP a.s. pro rok 2023 – 

předkladatel starostka.  

6. Schválení dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo č. 01/2009 uzavřené SmP Odpady a.s. pro rok 2023 – 

předkladatel starostka. 

7. Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace z Pardubického kraje v rámci Programu 

obnovy venkova pro rok 2023 obec Spojil - aktualizace Programu rozvoje obce Spojil – 

předkladatel místostarosta. 

8. Projednání a schválení záměru podat žádost o společné územní a stavební řízení na Garáž pro 

JSDH obce Spojil a techniku obce Spojil – předkladatel místostarosta. 

9. Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Spojil a panem Klementem o 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 
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10. 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 

11. Zpráva o činnosti OÚ – 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 zasedání zastupitelstva obce Spojil řídilo 

předloženým programem. 

Usnesení č. 6/2022/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 z minulého jednání – místostarosta  

Místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání ZoS č.5/2022 ze dne 18.10.2022 a 

konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 6/2022/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. Projednání Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil a 

vyhlášení dotačního řízení „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a 

jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2023“ – předkladatel starostka. 

Podpora je určena nejen spolkům, sdružením a klubům působícím v obci Spojil, ale také 

neregistrovaným zájmovým sdružením a fyzickým osobám, které mají zájem zapojit se do 

veřejného života obce, zlepšovat její vzhled a pořádat akce pro občany Spojila. V pravidlech 

nejsou změny oproti roku 2022.                                                                                                                            

Pravidla projednalo vedení obce s Finančním výborem 14.11.2022, který svým usnesením 

schválil návrh pravidel a celkovou částku do rozpočtu obce pro rok 2023 ve výši 450 000,- Kč 

V 18:44 hodin se dostavil zastupitel M. Pražan. 

Usnesení č. 6/2022/IV: Zastupitelstvo obce Spojil vyhlašuje dotační řízení a schvaluje Pravidla 

pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a 

jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2023“ v předloženém znění. 

Diskuse: J. Křivka (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 3 (M. Klobučarová, K. Mencl, J. Křivka) – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 6/2022/V: Zastupitelstvo obce Spojil určuje v návrhu rozpočtu obce Spojil pro rok 

2023 z paragrafu 3639 komunální služby a rozvoj obce, položky 5222 neinvestiční transfery 

spolkům částku 450 000,- Kč na dotační titul „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a 

jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2023“. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Pravidla jsou přílohou zápisu. 
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4. Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2023 – předkladatel 

starostka a předsedkyně FV. 

Při tvorbě příjmové části rozpočtu vedení obce spolu s finančním výborem a správkyní rozpočtu 

vycházeli z plnění rozpočtovaných příjmů obce Spojil v roce 2022 a při tvorbě zohledňovali 

předpokládané dopady energetické krize a celkové politické situace na příjmy obce. Vycházeli z 

odhadovaných daňových příjmů obce 2023 a úprav predikce rozpočtového určení daní pro rok 2023. 

Také při tvorbě a navržených úpravách výdajové části rozpočtu pro rok 2023 vycházeli z plnění 

rozpočtovaných výdajů obce Spojil 2022, dále z informací a návrhů úprav některých smluvních vztahů 

pro rok 2023, které jsou bez výjimky v trendu zvyšujících se výdajů na energie a služby.               

Rozpočet obce Spojil pro rok 2023 byl navržen jako schodkový. Finanční výbor svým usnesením 

doporučuje zastupitelstvu schválit předložený schodkový návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2023.                                                   

Usnesení č. 6/2022/VI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh Rozpočtu obce Spojil pro rok 

2023 a schvaluje svým usnesením Rozpočet obce Spojil pro rok 2023 jako schodkový s příjmy ve     

výši 8 515 700,- Kč, výdaji ve výši 17 114 700,- Kč a financováním ve výši 8 599 000,- Kč. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 3 (M. Klobučarová, K. Mencl, J. Křivka) – usnesení bylo přijato. 

Rozpočet 2023 je přílohou zápisu. 

5. Informace o Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících s DPMP 

a.s. pro rok 2023 – předkladatel starostka  

Starostka informovala, že meziročně došlo ke změně kompenzace kilometrické sazby, ta nyní činí 

53,77 Kč/km, což je o čtvrtinu více než tomu bylo v roce aktuálním. 

Usnesení č. 6/2022/VII: Zastupitelstvo obce Spojil bere informaci o Smlouvě o veřejných 

službách v přepravě cestujících s DPMP a.s. pro rok 2023 na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

6. Schválení dodatku č.16 ke smlouvě o dílo č. 01/2009 uzavřené SmP Odpady 

a.s. pro rok 2023 – předkladatel starostka 

Každý rok se uzavírá dodatek k výše uvedené smlouvě se SmP Odpady Pce. Porovnáním cen za 

služby v roce 2022 a Dodatku č. 16 pro rok 2023 jsou ceny za svoz TKO v roce 2023 navýšeny o cca 

15 %, což je částka odpovídající meziroční inflaci (říjen 2022). Nárůst ceny je smluvním partnerem 

zdůvodněn především vyššími náklady na pohonné hmoty. Větší nárůst cca 30 % je u poplatku za 

recyklaci plastu. (jedná se o nárůst z 1,50 Kč za kg na 2,-Kč za kg). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nárůst ceny služeb ve výši meziroční inflace, a tato změna není z 

hlediska zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek považována za podstatnou, starostka 

navrhla Zastupitelstvu obce Spojil schválit dodatek ke smlouvě bez výběrového řízení. 

Usnesení č. 6/2022/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo se 

SmP Odpady a.s., změny smluvního vztahu nepovažuje z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek za podstatné a schvaluje uzavření dodatku bez realizace 

výběrového řízení. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dodatek č. 16 je přílohou zápisu. 

7. Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace z Pardubického 

kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2023 obec Spojil a 

aktualizace programu obce Spojil – předkladatel místostarosta. 

Obec Spojil má zájem o získání dotace z POV PK pro rok 2023 a plánuje pokračovat v opravě 

komunikací v obci. Jedná se o opravy v ulicích: Okružní, Na Strejčku, Na Morčáku, U Lípy 

(náves), Pod Habřím (propadlá komunikace u kapličky) V rámci oprav bude provedeno zalití 
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prasklin v povrchu vozovky, oprava vyboulených a propadlých částí vozovky. Předpokládaný 

rozsah oprav je v částce cca. 200.000,- Kč (dotace 50 %). Daná investiční akce musí být 

zanesena v Programu rozvoje obce Spojil, proto navrhl nejdříve doplnit do Programu rozvoje 

obce jeho aktualizaci.  

Usnesení č. 6/2022/IX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce 

Spojil v předloženém znění bez výhrad. 

Diskuse: J. Křivka, T. Kučera, K. Mencl, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 3 (M. Klobučarová, K. Mencl, J. Křivka) – usnesení bylo přijato.  

Usnesení č. 6/2022/X: Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje na opravu komunikací a chodníku ve vlastnictví obce 

Spojil bez výhrad. 

Diskuse: J. Křivka, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

8. Projednání a schválení záměru podat žádost o společné územní a stavební 

řízení na garáž pro JSDH obce Spojil a techniku obce Spojil – předkladatel 

místostarosta. 

Na jednání zastupitelstva dne 31.5.2022 usnesením č.3/2022/XIII. Zastupitelstvo obce Spojil schválilo 

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. Stavební a územně plánovací výbor zastupitelstva obce Spojil na svém jednání 

9.11.2022 vzal tuto dokumentaci a informaci o záměru na vědomí bez výhrad.  

Usnesení č. 5/2022/XI: Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí s podáním žádosti o společně územní a 

stavební řízení na Garáž pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Spojil a techniku obce 

Spojil dle předložené projektové dokumentace na vědomí bez výhrad. 

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

Hlasování: Pro 6, proti 3, (M. Klobučarová, K. Mencl, J. Křivka), zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.  

9. Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Spojil a panem Klementem o 

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. 

T. Kučera o stavu projednání dané žádosti již několikrát informoval. Na podzim letošního 

roku pan Klement doložil požadované dokumenty, na kterých se dohodli na schůzce 

29.7.2022. S danými dokumenty se seznámil Stavební a územně plánovací výbor dne 

9.11.2022 a doporučil několik závazných podmínek k vyslovení souhlasu. Na základě těchto 

dokumentů a podmínek výboru (podmínky jsou ve smlouvě zapracovány) vedení obce 

vypracovalo návrh smlouvy, který byl zveřejněn na webu obce a předložen k projednání a 

schválení ZoS. 

Usnesení č. 5/2022/XII: Zastupitelstvo obce Spojil souhlasí se Smlouvou o umístění inženýrských 

sítí a souhlasí se stavbou RD mezi panem Davidem Klementem a Obcí Spojil v předloženém 

znění s přednesenou změnou. 

Diskuse: K. Mencl, T. Kučera, J. Křivka, R. Ministrová (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 3 (M. Klobučarová, K. Mencl, J. Křivka)  – usnesení bylo přijato.  
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10. 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 

Místostarosta informoval, že z důvodu instalace nového elektrického vedení do oblasti 

zahrádek byla obec požádaná o schválení smlouvy o smlouvě budoucí a dohody o umístění 

stavby v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění stavby v majetku obce, je pro 

daný podpis nutný souhlas zastupitelstva. Průvodní list zástupce ČEZ Distribuce a.s., text 

návrhu smlouvy, grafické zakreslení stavby, odhady ceny pozemků, které budou danou 

stavbou dotčeny byly zveřejněny v materiálech pro zasedání. 

Usnesení č. 5/2022/: 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. v předloženém znění. 

Diskuse: M. Vlk ml., J. Křivka, M. Vlk st., D. Horký (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Hlasování: Pro O, proti 0, zdržel se 0  

Tento bod byl stažen z jednání panem místostarostou. 

11. Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka 

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

zastupitelstva za období říjen – listopad 2022. Upozornila, že na webových stránkách obce je 

titulní strana stále vyhrazena aktualitám a nadále i důležitým materiálům. Doplňující 

informace k této zprávě či práci úřadu ráda poskytne na e-mailu info@spojil.com nebo 

osobně na telefonu 605 251 840. 

19:59 pan J. Křivka opustil zasedání zastupitelstva. 

Usnesení č. 5/2022/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ 

na vědomí bez výhrad. 

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

20:02 pan J. Křivka se vrátil na zasedání zastupitelstva. 

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 informovala, že dle sdělení Ing. Vojtěcha Mareše je stále platná informace poskytnutá na 

minulém zasedání zastupitelstva obce a předpoklad zahájení stavby okružní křižovatky je 07/2023.  

Usnesení č. 5/2022/XIV: 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 1 (J. Křivka) – usnesení bylo přijato. 

13. Různé. 

T. Kučera – odměny  

Usnesení č. 6/2022/XV: Zastupitelstvo obce Spojil na základě 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 Janu Matějovi (fyzické osobě) a panu Petru Vrbovi 
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(fyzické osobě), kteří nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena výboru, ve výši 0,- Kč 

měsíčně. Peněžité plnění bude poskytováno od 29.11.2022. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato 

K. Mencl (jako předseda Sousedského spolku) – prodejní výstava vánočních dekorací na první 

adventní neděli – poděkování všem návštěvníkům, kteří přispěli do improvizované kasičky na dětský 

mobilní hospic, částka činí 5 540,- Kč a společně s příspěvkem z prodeje dekorací poskytne 

Sousedský spolek společnosti Energia o.p.s. celkem 7 100,- Kč. Navrhl, aby stejnou částkou přispěla i 

obec Spojil a přednesl návrh na usnesení: 

Usnesení č. 6/2022/XVI: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením uvolňuje z rozpočtu obce 

částku 7. 100,- Kč jako finanční dar ve prospěch společnosti Energia o.p.s. jako příspěvek na 

provoz dětského mobilního hospice. 

Diskuse: D. Houdová, K. Mencl, J. Křivka (celá diskuse je na nahrávce z jednání). 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato 

J. Palov – pokračování vysvětlení k dalším bodům (z předvolebním letáčku hnutí „Spojil Náš společný 

domov“), navážka zeminy v SA, proč starostka riskovala mnohamilionovou pokutu, obviňování a 

kritika zastupitelů. 

20:11 hodin odchází J. Křivka ze zasedání zastupitelstva, 20:24 hodin se vrací J. Křivka na zasedání. 

M. Klobučarová, R. Ministrová, T. Kučera, J. Křivka, K. Mencl (celá diskuse je na nahrávce z 

jednání). 

Starostka na základě diskuse požádala předsedu kontrolního výboru o prověření jejího konání, zda 

jako starostka udala obec a ohrozila ji pokutou, a současně i prověřením konání bývalého starosty 

v souvislosti s navážkou na pozemku 157/50 a 157/163. 

Usnesení č. 6/2022/XVII: Zastupitelstvo obce Spojil pověřuje kontrolní výbor k prověření 

konání paní starostky Radky Ministrové a bývalého starosty pana Jana Křivky v souvislosti 

s umístěním navážky na p.p.č. 157/50 a 157/163 v katastru obce Spojil. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato 

14. Závěr. 

Starostka R. Ministrová připomněla další adventní akce, 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 7.2.2023. 

Konec zasedání ZoS – 20:54 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

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

 

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

 

Ověřovatelé: Lenka Chlostová .....….......................................... 

 

                      Karel Mencl ......................................................... 

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

