
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.5/2019 

ze dne 20.11.2019 

I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Karla Mencla a Dana Přibyla. 

II. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu.  

III. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího zasedání 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

IV. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Spojil a společností 

Apolenka z.s. na peněžitý dar na sociální služby ve výši 50 000,- Kč v předloženém znění. 

V. 

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 2020“ v  předloženém znění. 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil určuje v návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 částku 200 000,- Kč na 

toto dotační řízení z paragrafu 3639 komunální služby a rozvoj obce, položky 5222 

neinvestiční transfery spolkům. Určená částka bude dle schválených pravidel rozdělena mezi 

uchazeče. 

VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje svým usnesením změny v návrhu Střednědobého výhledu 

obce Spojil pro rok 2020-2023 a schvaluje Střednědobý výhled obce Spojil pro rok 2020 -

2023 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje změny v návrhu Rozpočtu obce Spojil pro rok 2020 a 

schvaluje svým usnesením Rozpočet obce Spojil pro rok 2020 jako schodkový s příjmy ve 

výši 7 094 300,- výdaji ve výši 11 693 300,- a financováním ve výši 4 599 000,- Kč 

IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Směrnici obce Spojil o zadávání veřejných zakázek v 

předloženém znění. 

X. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č.3/2019, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění. 



XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č.4/2019, o 

nočním klidu v předloženém znění. 

XII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh Smlouvy o upsání akcií mezi Vodovody a 

kanalizace Pardubice a.s., IČ 60108631 a Obcí Spojil, IČ 00190900 v předloženém znění. 

XIII. 

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

XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o vybraných záměrech žádostí o dotaci z POV PK 

obec Spojil na vědomí bez výhrad. 

XV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o současném stavu řešení dopravní 

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

vědomí bez výhrad. 

XVI. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu projektu Starzone a.s. 

na vědomí bez výhrad. 
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