
 
 

 U S N E S E N Í  
ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č.2/2021 

ze dne 16.6.2021 

 

 
I. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Jana Matěje 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 zprávu KV, které konstatuje, že všechna usnesení přijatá na 

jednáních zastupitelstva obce Spojil 1-7/2020 jsou plněna a všechny obecně závazné vyhlášky 

obce Spojil a nařízení obce Spojil byly v roce 2020 řádně aplikovány, na vědomí bez výhrad. 

 

V. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o RO 202/2021v kompetenci starostky na vědomí 

bez výhrad. 

 

VI. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje celoroční hospodaření obce Spojil a 

Závěrečný účet obce Spojil za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Spojil za rok 2020 bez výhrad. 

VII. 

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Účetní závěrku obce Spojil za rok 2020 

včetně Inventarizační zprávy obce Spojil za rok 2020. 

 

VIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova ev.č. OŽPZ/21/71996 mezi poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako 

příjemcem. 

 

IX. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Registraci č. 014D26200 1299 vydanou MV-GŘ HZS 

obci Spojil na akci „Pořízení nového dopravního automobilu“ pro JSDH. 

 

X. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu ev.č. OKŘ/21/71534 o poskytnutí dotace mezi 

poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem na akci „Pořízení nového 

dopravního automobilu“ pro JSDH. 

 



XI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele 

akce „Pořízení nového dopravního automobilu“. Schválená zadávací dokumentace bude 

přílohou zápisu z tohoto jednání. 

 

XII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany – vybavení pro JSDH pro rok 2021. 

 

XIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Spojil č. 1/2021, o 

zabezpečení veřejného pořádku v obci Spojil v předloženém znění. 

 

XIV. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o dotaci z rozpočtu obce Spojil na 

rok 2021 na Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v 

požadované částce 50 000,- Kč. 

 

XV. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o dotaci z rozpočtu obce Spojil na 

rok 2021 na pokrytí nákladů na honoráře účinkujících na hudebním festivalu Toulování 

konaném v září 2021 v požadované částce 20 000,- Kč, maximální však ve výši 1/3 nákladů 

akce. 

 

XVI. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Sousedského spolku Spojil o dotaci z rozpočtu 

obce Spojil na rok 2021 na pokrytí nákladů na akce Posezení s českou písničkou 2021 ve výši 

13 000,- Kč, Jednodenní autobusový zájezd do ZOO Jihlava ve výši 7 000,- Kč a přednášku 

Pardubicko od Perštejnů po současnost ve výši 3 000,- Kč, maximálně však ve výši 85 % 

jednotlivých nákladů dané akce. 

 

XVII. 

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

obce Spojil na rok 2021 na pokrytí nákladů na akce Vánoční turnaj ve stolním tenisu ve výši 3 

000,- Kč, Turnaj v nohejbalu dvojic ve výši 3 000,- Kč, turnaj v nohejbalu trojic ve výši 3 

000,- Kč, rodinný turnaj pétanque ve výši 3 000,- Kč, den s jógou ve výši 3 000,- Kč a dále 

pak sportovní vybavení jogínek ve výši 5 000,- Kč, nákup jedné universální sítě na nohejbal a 

volejbal ve výši 3 200,- Kč, pronájem hřiště na plánované turnaje ve výši 5 000,- , maximálně 

však ve výši 80 % jednotlivých nákladů dané akce resp. nákupů sportovního vybavení a 

pronájmu hřiště. 

 

XVIII. 

Zastupitelstvo obce Spojil, jako akcionář společnosti VaK Pardubice a.s. svým usnesením 

zplnomocňuje pana Ing. Tomáše Kučeru, místostarostu obce Spojil k zastupování obce Spojil 

na Valné hromadě VaK Pardubice a.s., která se koná dne 17.června 2021. 

 

XIX. 

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

 

 

 



XX. 

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. 

 

XXI. 

Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené informace o současném stavu projektu Starzone 

a.s. na vědomí bez výhrad. 

 

XXII. 

Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje návrh na pořízení změny ÚP Spojil týkající se p.p.č. 

137/1, 137/2, 137/3 a 137/4, v k.ú. obce Spojil v rozsahu předložené žádosti týkající se změny 

z rozvojové části BI na stabilizovanou část BI. 

 

 

 

 

 

Radka Ministrová 

   starostka obce 

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera 

 místostarosta obce  


