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 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 1/2021 ze dne 15.3.2021 

Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Daniel Přibyl, Dana Štěpánková, Diana 

Houdová, Jan Matěj, hosté. 

Omluven: Karel Mencl 

Neomluven: Svatopluk Rozsypal 

Ověřovatelé zápisu: Diana Houdová, Tomáš Kučera, 

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 17:05 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Starostka obce jako ověřovatele zápisu navrhla Dianu Houdovou a Tomáše Kučeru. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 1/2021/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dianu 

Houdovou a Tomáše Kučeru. 

Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová. 

Zápis ze zasedání č. 7/2020 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu 

vznesena žádná připomínka.  

Schválení programu. 

1. Úvod, schválení programu – předkladatel starostka. 

2. Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel místostarosta. 

3. Informace o RO č. 203/2020 a 201/2021 v kompetenci starostky obce – zpravodaj 

starostka.  

4. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, název projektu 

„Odpočinková zóna na náměstí“, mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a obcí 

Spojil – předkladatel starostka. 

5. Schválení Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti evid. č. ODSH/21/ mezi 

Pardubickým krajem a obcí Spojil – předkladatel starostka 

6. Různé. 

7. Závěr. 

 

Starostka obce R. Ministrová předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce 

Spojil řídilo předloženým programem. 

Usnesení č. 1/2021/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle 

předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.  
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2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání – předkladatel 

místostarosta. 

Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání 

ZoS č. 7/2020 ze dne 16.12.2020 a konstatoval, že jsou plněna. 

Usnesení č. 1/2021/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení 

z předchozího jednání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato. 

3. Informace o RO č. 203/2020 a 201/2021 v kompetenci starostky 

obce – zpravodaj starostka.  

RO 203/2020 zahrnuje do rozpočtu obce příjmy a výdaje ve výši 1 162,- Kč. Jedná se o 

dorovnání drobných rozdílů v rozpočtu na konci účetního roku.  

RO 201/2021 zahrnuje do rozpočtu obce příjmy a výdaje ve výši 74 000,- Kč, jedná se o 

příjmy z vratek dotací spolkům obce za neuskutečněné akce ve výši 12 000,- Kč a doplnění 

částky vyplývající z DPPO za obec Spojil do rozpočtu ve výši 62 000,- Kč. 

Usnesení č. 1/2021/IV: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO203/2020 a 

201/2021 v kompetenci starostky na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. RO 203/2020 a 201/2021 je 

přílohou zápisu. 

4. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova  

ČR, název projektu „Odpočinková zóna na náměstí“, mezi Státním 

zemědělským intervenčním fondem a obcí Spojil – předkladatel 

starostka. 

Usnesením 2/2020/VII ze dne 20.5.2020 ZoS schválilo realizaci projektu „Odpočinková zóna 

na náměstí“. Na základě schválení podané žádosti o dotaci jsme byli vyzváni Státním 

zemědělským intervenčním fondem k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

Usnesení č. 1/2021/V: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova ČR, název projektu „Odpočinková zóna na náměstí“, mezi 

Státním zemědělským intervenčním fondem a obcí Spojil v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Dohoda je přílohou zápisu. 

5. Schválení Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti evid.č. 

ODSH/21/ mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil – předkladatel 

starostka 

Předmětem smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti obce spoji městské autobusové 

dopravy, a to nad rámec základní dopravní obslužnosti zajišťované krajem. Pardubický kraj 

od 01.01.2021 již nebude objednávat všechny spoje, které doposud na lince obsluhující naši 

obec hradil. Pro obec Spojil se jedná o poslední spoj linky č.9 (pracovní dny spoj ve 23:08 

hodin). 
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Pokud by obec žádala DPMP, aby tento spoj i nadále provozoval, musela by ho obec převzít 

do svého úhradového portfolia. Cena byla určena již vyhlášenou sazbou pro rok 2021 (41,97 

Kč/km) a dále délkou hrazeného úseku. Na základě nabídky z Pardubického kraje, může obec 

spoj objednat za zvýhodněnou cenu (29Kč/km). Starostka k předloženému znění smlouvy 

s Pardubickým krajem na předmětný spoj ke schválení otevřela diskusi. 

Diskuse: J. Matěj – financování tohoto spoje je nehospodárné, R. Ministrová, D, Přibyl, T. 

Kučera, D. Horký (celá diskuse je na nahrávce z jednání) 

Usnesení č. 1/2021/VI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní 

obslužnosti evid. č. ODSH/21 mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil v předloženém 

znění. 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Smlouva je přílohou zápisu. 

6. Různé 

Místostarosta T. Kučera předložil nové termíny na příští jednání zastupitelstva: 15.6.2021 a 

15.9.2021. 

Usnesení č. 1/2021/VII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené termíny jednání 

Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. 

7. Závěr 

Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva i občanům, kteří přišli, za připomínky, 

dotazy a náměty pro další činnost. Popřála hezký zbytek večera a pozvala všechny na příští 

zasedání zastupitelstva, předpokládaný termín je ve středu 15.6.2021. 

Konec zasedání ZoS – 17:36 hod.  

Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:  

http://www.spojil.com/zasedani–zastupitelstva/ 

 

Starostka Radka Ministrová  .....…......................  

 

Ověřovatelé: Diana Houdová .....…..................................... 

 

                     Tomáš Kučera ..................................... 

http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/

