
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.2/2020 

ze dne 20.5.2020 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Tomáše Kučeru a Svatopluka 

Rozsypala. 

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 svým usnesením schvaluje celoroční hospodaření obce Spojil a 

Závěrečný účet obce Spojil za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Spojil za rok 2019 bez výhrad. 

V. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní závěrku obce Spojil za rok 2019 

včetně Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2019 bez výhrad. 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje předloženou aktualizaci Statutu výborů obce Spojil 

v článku 7: Příprava jednání výboru, tak jak byl předložen. 

VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o podání žádosti o dotaci do výzvy č.5 MAS 

Region Kunětické hory, z.s. z Programu rozvoje venkova, název projektu „Odpočinková zóna 

na náměstí“, na vědomí bez výhrad a svým usnesením schvaluje realizaci tohoto projektu. 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o podání žádosti JSDH-V2-2021-00247 pořízení 

nového dopravního automobilu na vědomí bez výhrad. 

IX. 

Zastupitelstvo bere předložený plán zasedání obce Spojil na období červen až prosinec 2020 

na vědomí bez výhrad. 

X. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere zprávu KV, která konstatuje, že všechna usnesení z jednání 

Zastupitelstva obce Spojil č.1-5/2019 byla splněna a všechny Obecně závazné vyhlášky obce 

Spojil a Nařízení obce Spojil byly v roce 2019 řádně aplikovány, na vědomí bez výhrad. 



XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sportovního klubu Spojil z.s. o dotaci z rozpočtu 

obce Spojil na rok 2020 na ceny pro vítěze v rámci akcí turnaje v ping-pongu, nohejbalu a 

pétanque a nákladů na cvičitelku a zabezpečení v rámci akce Den s Jógou pořádané v roce 

2020 v požadované částce 16 000,- Kč. 

XII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o stavu pozemku 157/50 v katastru obce Spojil na 

vědomí bez výhrad. 

XIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o provozu Sportovního areálu a 

klubovny na vědomí bez výhrad. 

XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ 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 předložené informace o současném stavu projektu Starzone 

a.s. na vědomí bez výhrad. 

 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


