
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.6/2022 

ze dne 29.11.2022 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Karla Mencla a Lenku Chlostovou.  

II. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. 

III. 

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

Spojil na vědomí bez výhrad. 

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. 

          

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“. 

 

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,- výdaji ve výši 17 114 700,- 

a financováním ve výši 8 599 000,- Kč. 

 

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. 

 

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. 

 

IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Spojil v předloženém znění bez 

výhrad. 

 

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. 

 

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. 

 



 

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. 

 

XIII. 

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

 

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

obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

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 (fyzické osobě), kteří nejsou členy zastupitelstva, za výkon 

funkce člena výboru, ve výši 0,- Kč měsíčně. Peněžité plnění bude poskytováno od 29.11.2022. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radka Ministrová                                                                      Ing. Tomáš Kučera 

   starostka obce                                                                          místostarosta obce 


