
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.6/2020 

ze dne 25.11.2020 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu Houdovou a Karla Mencla. 

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 bere předložený plán zasedání na období 12/2020 až 6/2021 na 

vědomí bez výhrad. 

 
                                                                         V. 

 Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č.202/2020 ve výši 80 000,- Kč na straně 

příjmů a 80 000,- Kč na straně výdajů na vědomí bez výhrad. 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje RO 4/2020 ve výši 123 700,- Kč na 

straně příjmů a 123 700,- Kč na straně výdajů. 

                                                                        VII. 

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 2021“ v předloženém znění. 

 

                                                                        VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil určuje v návrhu rozpočtu obce pro rok 2021 z paragrafu 3639 

komunální služby a rozvoj obce, položky 5222 neinvestiční transfery spolkům částku 300 

000,- Kč na dotační titul „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci 

Spojil pro rok 2021“.              

 

                                                                         IX.     

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje změny v návrhu Rozpočtu obce Spojil pro rok 2021 a 

schvaluje svým usnesením Rozpočet obce Spojil pro rok 2021 jako schodkový s příjmy ve 

výši 5 819 900,- výdaji ve výši 10 918 900,- a financováním ve výši 5 099 000,- Kč. 

                                                    

 



                                                                        X.  

Zastupitelstvo obce Spojil bere informaci o Smlouvě o veřejných službách v přepravě 

cestujících s DPmP a.s. pro rok 2021 na vědomí bez výhrad. 

 

                                                                        XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č.14 ke Smlouvě o dílo se SmP Odpady a.s,, 

změny smluvního vztahu považuje z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek za nepodstatné a schvaluje uzavření dodatku bez realizace výběrového řízení. 

 

                                                                       XII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu multifunkčního 

hřiště z dotace Ministerstva pro místní rozvoj DT 117D8210H, číslo výzvy 1/2021/117D8210. 

 

                                                                       XIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Spojil v předloženém 

znění bez výhrad. 

 

                                                                       XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci zastřešeného zázemí 

a přístupového chodníku k dětskému hřišti ve sportovním areálu z Dotačního titulu 1: 

Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce, Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje pro rok 2021. 

 

                                                                       XV. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu basketbalového a 

volejbalového hřiště ve sportovním areálu z dotačního projektu Obnova sportovišť a dětských 

hřišť v MAS Region Kunětické hory II. na rok 2021. 

 

                                                                      XVI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovatelem zápisu Danu Štěpánkovou. 

 

                                                                      XVII. 

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

 

                                                                     XVIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu řešení dopravní situace 

výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

 

                                                                      XIX. 

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

vědomí bez výhrad. 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


