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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 6/2021 ze dne 15.12.2021
Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Dana Štěpánková, Jan Matěj, Daniel Přibyl,
hosté.
Omluven: Karel Mencl a Diana Houdová na dobu nezbytně nutnou
Neomluven: Svatopluk Rozsypal
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kučera, Dana Štěpánková
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 18:33 hodin, jednání se zúčastnilo 5 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo
zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Tomáše Kučeru a Danu Štěpánkovou.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 6/2021/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Tomáše
Kučeru a Danu Štěpánkovou.
Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová.
Zápis ze zasedání č. 5/2021 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu
vznesena žádná připomínka.

Schválení programu.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Úvod, schválení programu – předkladatel starostka.
Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel místostarosta.
Projednání výstavby MF hřiště a schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu MF hřiště
– předkladatel místostarosta.
Revokace usnesení č.5/2021/VII zastupitelstva obce Spojil č.5/2021 ze dne 15.11.2021 a
přijetí nového usnesení k Projednání a schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě
s městem Sezemice – vykonávání úkolů na úseku zajišťování záležitostí veřejného
pořádku (MP Sezemice) – předkladatel starostka.
Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Spojil a Pardubickým krajem na úhradu
příspěvku spojů, které Pardubický kraj objednává u DPMP a.s. pro rok 2022 předkladatel starostka.
Informace o průběhu vyhodnocení ÚP – předkladatel místostarosta.
Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce
komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka - zpravodaj starostka.
Různé
Závěr.

Starostka obce R. Ministrová předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce
Spojil řídilo předloženým programem.
Usnesení č. 6/2021/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle
předloženého návrhu.
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Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání – předkladatel
místostarosta.
Místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání ZoS č. 5/2021 ze dne
15.11.2021 a konstatoval, že jsou plněna.
Usnesení č. 6/2021/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení
z předchozího jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.

3. Projednání výstavby MF hřiště a schválení podání žádosti o dotaci
na výstavbu MF hřiště – předkladatel místostarosta.
V 18:41 hodin se dostavila D. Houdová.
Předkladatel místostarosta T. Kučera úvodem zrekapituloval vývoj výstavby víceúčelového
hřiště ve Spojile a předložil návrhy na dvě usnesení.
Usnesení č. 6/2021/IV: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje smlouvu na výstavbu
víceúčelového hřiště s firmou Calypso Group s.r.o. v celkové hodnotě 2 624 900,- Kč
včetně DPH, Zastupitelstvo obce Spojil zároveň schvaluje financování výstavby
z kapitálových rezerv rozpočtu obce Spojil.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 6/2021/V: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci
z MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, pro
projekt „Multifunkční hřiště v obci Spojil“, číslo výzvy 1/2022/117/D8210.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

4. Revokace usnesení č.5/2021/VII zastupitelstva obce Spojil č.5/2021
ze dne 15.1.2021 a přijetí nového usnesení k Projednání a schválení
dodatku k veřejnoprávní smlouvě s městem Sezemice – vykonávání
úkolů na úseku zajišťování záležitostí veřejného pořádku (MP
Sezemice) – předkladatel starostka.
Radka Ministrová seznámila s Usnesením č.5/2021/VII. Na žádost města Sezemice je třeba
usnesení doplnit. Usnesení č.5/2021/VII bylo revokováno a byl předložen nový návrh
usnesení.
Usnesení č. 6/2021/VI: Zastupitelstvo obce Spojil revokuje Usnesení č.5/2021/VII
schválené Zastupitelstvem obce Spojil dne 15.11.2021 ve znění: Zastupitelstvo obce
Spojil schvaluje navýšení paušální roční částky za výkon úkolů na úseku zajišťování
záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Sezemice tak, že počet obyvatel obce
bude vynásoben částkou 160 Kč. K dohodnuté paušální odměně bude účtována
náhrada za použití silničního motorového vozidla Městské policie Sezemice ve výši 10 Kč
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za 1 ujetý km. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě bude uzavřen s účinností od
01.01.2022.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 6/2021/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č.2 k veřejnoprávní
smlouvě ze dne 22.8.2008 uzavřené s městem Sezemice na výkon zajišťování veřejného
pořádku Městskou policií Sezemice. Výše paušální roční částky za výkon úkolů na úseku
zajišťování veřejného pořádku Městskou policií Sezemice bude vypočtena tak, že počet
obyvatel obce bude vynásoben částkou 160 Kč. K dohodnuté paušální odměně bude
účtována náhrada za použití silničního motorového vozidla Městské policie Sezemice ve
výši 10 Kč za 1 ujetý km. Od uhrazené čtvrtletní splátky paušální částky (složeného
kreditu) v Kč, bude měsíčně odečtena každá hodina, po kterou bude Městská policie
Sezemice zajišťovat veřejný pořádek na území obce v částce 325,- Kč za každou
započatou jednu hodinu činnosti jednoho strážníka. V případě, že paušální odměna za
výkon Městské policie Sezemice bude v tom, kterém čtvrtletí nebo roce vyčerpána, bude
obec hradit za činnost Městské policie Sezemice na svém území částku 325,- Kč za
každou započatou hodinu činnosti jednoho strážníka Městské policie Sezemice na území
obce.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dodatek č.2 je přílohou zápisu.

5. Projednání a schválení smlouvy mezi obcí Spojil a Pardubickým
krajem na úhradu příspěvku spojů, které Pardubický kraj
objednává u DPMP a.s. pro rok 2022 - předkladatel starostka.
Předmětem smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti obce Spojil spoji městské autobusové
dopravy, a to nad rámec základní dopravní obslužnosti zajišťované krajem a závazek obce
uhradit příspěvek k úhradě nákladů z provozování této dopravní obslužnosti. Pro obec Spojil
se jedná o dopravní obslužnost posledním spojem linky č.9 (pracovní dny ve 23:08 hodin).
V 18:57 hodin se dostavil K. Mencl
Diskuse: J Matěj, D. Přibyl, K. Mencl, J. Jandl, M. Zavadil, T. Kučera, R. Ministrová – (celá
diskuse je na nahrávce z jednání).
Usnesení č. 6/2021/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o zajištění
dopravní obslužnosti evid. č. ODSH/22 mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil
v předloženém znění.
Hlasování: Pro 5, proti 2, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Smlouva je přílohou zápisu.

6. Informace o průběhu vyhodnocení ÚP – předkladatel místostarosta
T. Kučera informoval, že se obrátil na pana Josefa Filipi z Litomyšle, který přislíbil, že se
danou věcí bude zabývat a nyní se již seznamuje se zaslanými materiály, rozsahem
požadovaných prací tak, aby mohl sdělit cenu a závazné termíny.
Usnesení č. 6/2021/IX: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o probíhajícím
vyhodnocení ÚP Spojil na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
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7. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z
obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice –
Hůrka - zpravodaj starostka.
R. Ministrová informovala, že pro hlavní stavební objekt – SO 110 – Okružní křižovatka
Spojil 7.12.2021 obdrželi od Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Pardubického kraje na vědomí Oznámení o zahájení stavebního řízení.
Diskuse: M. Zavadil (celá diskuse je na nahrávce z jednání).
Usnesení č. 6/2021/X: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném
stavu řešení dopravní situace na výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.

8. Různé.
J. Matěj – přemístění kontejnerů na sklo, likvidování vánočních stromků
D. Přibyl – vyjeté koleje naproti kapličce,
Starostka R. Ministrová podala informace o poplatcích za TKO a za psy.

9. Závěr.
Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci, všem
občanům, kteří přišli, za připomínky, dotazy a náměty pro další činnost. Popřála všem
příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Konec zasedání ZoS – 19:28 hod.
Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:
http://www.spojil.com/zasedani–zastupitelstva/
Starostka Radka Ministrová .....…..................................
Ověřovatelé: Tomáš Kučera .....….....................................
Dana Štěpánková................................................
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