
Obec Spojil Ve Spojile dne 23. 5. 2022 
Obecní úřad Spojil 

INFORMACE 
o konání zasedání  Zastupitelstva obce Spojil 

 

Obecní úřad Spojil v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění informuje o konání zasedání  Zastupitelstva obce Spojil, 
svolaného starostkou obce Radkou Ministrovou  
 

Místo konání:  Obec Spojil – ve společenském zázemí sportovního areálu obce, Okružní 
200, Spojil.  

 

Doba konání: úterý 31. května 2022 od 18:30 hodin  
 
 

PROGRAM :  

1) Úvod, schválení programu, schválení Zápisu z minulého jednání - předkladatel starostka 
2) Kontrola plnění usnesení minulých zasedání - předkladatel místostarosta 
3) Projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil – předkladatel starostka 
4) Informace o RO č.202/2022 v kompetenci starostky obce – zpravodaj starostka 
5) Projednání a schválení RO č.2/2022 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil – předkladatel 

starostka 
6) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2021 – předkladatel starostka a 

předsedkyně finančního výboru  
7) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým 

krajem a obcí Spojil – předkladatel starostka 
8) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu vybavení JSDH  mezi Pardubickým 

krajem a obcí Spojil – předkladatel starostka  
9) Schválení udělení plné moci panu místostarostovi Tomáši Kučerovi k zastupování obce na 

Valné hromadě společnosti VaK Pardubice a.s. – předkladatel místostarosta. 
10) Projednání a schválení zadání vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, 

stavební povolení a realizaci stavby na rozšíření Garáže pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů obce Spojil a techniku obce Spojil na st.p.č.220 a pozemku p.č. 157/52 kat.území 
Spojil. 

11) 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. 

12) 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. 

13) Projednání a schválení Žádostí o dotace z rozpočtu obce Spojil - předkladatel místostarosta 
14) Určení počtu zastupitelů Zastupitelstva obce Spojil pro volební období 2022-2026 – 

předkladatel starostka 
15) Zpráva Kontrolního výboru a MP Sezemice za rok 2021 – předkladatel předseda 

kontrolního výboru 
16) Zpráva o činnosti obecního úřadu – zpravodaj starostka 
17) Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce 

komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starostka  
18) Různé 
19) Závěr 

 
Radka Ministrová  

starostka obce 


