Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 3/2019 ze dne 26.6.2019
Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Daniel Přibyl, Jan Matěj, Karel Mencl,
Svatopluk Rozsypal, hosté
Omluven: Jan Křivka, Diana Houdová, Dana Štěpánková
Ověřovatelé zápisu:, Tomáš Kučera, Jan Matěj
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 18:34 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů ZO Spojil z 9, tudíž bylo
zastupitelstvo obce usnášení schopné. R. Ministrová, starostka obce jako ověřovatele zápisu
navrhla Tomáše Kučeru a Jana Matěje.
Hlasování: Pro 6 proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2019/I - Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Tomáše Kučeru a
Jana Matěje.
Zapisovatelkou byla pověřena M.Čápová. Zápis ze zasedání č. 2/2019 byl ověřen bez
doplnění a změn, byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu vznesena žádná
připomínka.
Schválení programu.
1/ Úvod, schválení programu – starostka obce
2/ Kontrola plnění usnesení minulého zasedání - předkladatel místostarosta
3/ Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
pořízení závlahového systému do sportovního areálu - starostka
4/ Informace o výsledku podané žádosti o dotaci z MMR – Multifunkční hřiště ve
sportovním areálu obce Spojil - místostarosta
5/ Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2018 – předseda kontrolního výboru
6/ Informace o rozpočtovém opatření č. 202/2019 v kompetenci starostky obce - starostka
7/ Zpráva o činnosti OÚ – starostka
8/ Různé

9/ Závěr
R. Ministrová, starostka obce předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce
Spojil řídilo předloženým programem.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2019/II - Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého
návrhu.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Předkladatel tohoto bodu T. Kučera, místostarosta obce zrekapituloval všechna usnesení ze
zasedání ZO č. 2/2019 ze dne 24.4.2019 a konstatoval, že jsou plněna.
T. Kučera, místostarosta obce předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere
informace o plnění usnesení z předchozího Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad.
Diskuse:
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K. Mencl – usnesení ohledně provozu defibrilátoru v obci nebylo splněno, možná je plněno.
Defibrilátor by měl být fyzicky v obci.
R. Ministrová – odpověděla, že zpráva o plnění usnesení je na webových stránkách obce a
souhlasila, že usnesení není splněno, ale plněno.
S. Rozsypal – nesouhlasil, podle něho usnesení není splněno ani plněno, protože policie
Sezemice není v obci.
R. Ministrová – Pokud bude defibrilátor ve voze Městské policie Sezemice může pomoc více
občanům v okolních obcích a to ji připadá smysluplné.
D. Přibyl – zastupitelstvo pověřilo starostku a člena zastupitelstva J. Křivku, aby učinili kroky
pro naplnění usnesení a vzhledem k tomu, že není v usnesení přesně specifikován termín
„provozován“. Každý vnímá „byl provozován“ jiným způsobem, předpokládá tedy, že pokud
ho paní starostka realizuje svým pohledem je v pořádku.
Ze zastupitelů v diskusi postupně pokračovali S. Rozsypal, D. Přibyl, K. Mencl. Paní
starostka uvedla, že požádala o vyjádření několik odborníků a přítomné s tím seznámila.
P.Dvořák – souhlasí s paní starostkou a zpráva uveřejněná na webu ho plně uspokojuje.
M. Stradiot – dotaz na p. Rozsypala, kde by měl být defibrilátor umístěn, aby byl k dosažení?
S. Rozsypal – odmítl odpovědět.
Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato
Tomáš Kučera přednesl opravený návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere
informace o plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva č.2/2019 na vědomí s výhradou k bodu
číslo XVII.
S. Rozsypal – zajímala by ho specifikace výhrady – odmítl ji zformulovat.
3. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova – pořízení závlahového systému do sportovního areálu - starostka.
Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce a konstatovala, že smlouva
k tomuto bodu byla zveřejněna na internetových stránkách obce předem a tak se s ní mohli
všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit a k dnešnímu dni nebyl vznesen
k předloženému návrhu žádný dotaz z řad zastupitelů ani občanů obce Spojil.
Podala návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje obsah a
předmět předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova pro
rok 2019 mezi obcí Spojil a Pardubickým krajem na akci „Pořízení závlahového systému do
sportovního areálu“.
Návrh smlouvy je přílohou zápisu
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2019/III - Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje obsah a
předmět předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova pro rok 2019 mezi obcí Spojil a Pardubickým krajem na akci „Pořízení
závlahového systému do sportovního areálu“.
4. Informace o výsledku podané žádosti o dotaci z MMR – Multifunkční
hřiště ve sportovním areálu obce Spojil – místostarosta.
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Předkladatelem tohoto bodu byl T. Kučera, informoval, že nám nebyla přiznána dotace
z MMR na vybudování multifunkčního hřiště ve sportovním areálu obce Spojil. Důvody
nevýběru ani bodové ohodnocení projektu nejsou ve zveřejněných výsledcích uvedeny. Sešlo
se 991 žádostí a bylo jich vybráno pouze 137.
Přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o výsledku
žádosti o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště na vědomí bez výhrad.
Diskuse:
P. Dvořák – jaký mají zastupitelé konkrétní plán, spokojili by se s menší variantou jednoho
hřiště z vlastních zdrojů.
R. Ministrová – na schůzce s FV projednali tuto situaci a domluvili se, že projekty a vše pro
dotaci je připravené tak, že počkají do příštího roku.
D. Horký – jaká je finanční náročnost varianty větší a jestli byla zkalkulovaná varianta menší.
T. Kučera – varianta větší 4,3 – 4,6 mil. korun, varianta menší je na 60% a záleží na výběru
kvality povrchu.
Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2019/IV - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o výsledku
žádosti o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště na vědomí bez výhrad.
5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2018 – předseda kontrolního
výboru.
Předkladatelem bodu byl předseda KV Dan Přibyl, seznámil přítomné, se zprávou KV za rok
2018, že všechna usnesení z řádných jednání Zastupitelstva obce Spojil č.1–8/2018 byla
splněna. Všechny Obecně závazné vyhlášky obce Spojil a nařízení obce Spojil jsou řádně
aplikovány. Přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere tuto zprávu
Kontrolního výboru na vědomí bez výhrad.
Diskuse:
R. Ministrová – zda prověřovali i usnesení z roku 2017, která v roce 2017 zprávou KV v roce
2018 byla definována jako nesplněná nebo v průběhu plnění
D. Přibyl – usnesení č. VI z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 6/2017 z 20.9.
2017 není plněno. Jedná se o umístění hracích prvků v areálu obce Spojil s předloženou
studií.
J. Matěj – byl v té době členem zastupitelstva a pamatuje si, že to řešili a T. Kučera dal
protinávrh a je tam usnesení na změnu polohy hracích prvků.
R. Ministrová- vyzvala člena zastupitelstva S. Rozsypala k vyjádření k plnění tohoto
usnesení.
Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
Usnesení č.VI z řádného zasedání Zastupitelstva obce Spojil 6/2017 z 20.9. 2017 i studie je
součástí zápisu.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2019/V–Zastupitelstvo obce Spojil bere tuto zprávu Kontrolního výboru na
vědomí bez výhrad.
6. Informace o rozpočtovém opatření 202/2019 v kompetenci starostky obce –
starostka.
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Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, starostka obce uvedla, že RO č. 202/2019
v kompetenci starostky obce bylo zveřejněno na internetových stránkách obce předem, a tak
se s ním mohli všichni zastupitelé a občané obce předem seznámit. Konstatovala, že
k dnešnímu dni nebyl vznesen k předloženému návrhu žádný dotaz z řad zastupitelů ani
občanů obce Spojil. Starostka vysvětlila jednotlivé položky a přednesla návrh na usnesení –
Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č. 202/2019 na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2019/VI - Zastupitelstvo obce Spojil bere předložené RO č. 202/2019 na
vědomí bez výhrad.
7. Zpráva o činnosti OÚ - starostka
Předkladatelkou tohoto bodu R. Ministrová, přečetla zprávu o činnosti OÚ od minulého
zastupitelstva. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Přednesla návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti
OÚ na vědomí bez výhrad.
Diskuse:
D. Horký – dotaz na řešení dopravní situace výjezdu z obce
R. Ministrová – je ve fázi územního řízení
Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2019/VII - Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti
OÚ na vědomí bez výhrad.
8. Různé
Do tohoto bodu starostka zařadila informaci o současném stavu projektu Starzone a.s., kde
sdělila, že se nic se nezměnilo a informace o stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce
Spojil, proběhla v bodě 7.
Diskuse:
B. Melounová – Jaký je záměr se sklípkem u č.p. 35 u kterého je opravena střecha a dotaz
ohledně zastínění dětského hřiště.
R. Ministrová – sklípek se bude požívat jako sklad na drobnou techniku obce. Provizorní
zastínění je naplánováno a již jsou vyčleněny peníze pro výsadbu a altán je v řešení.
D. Horký – dodal informace k získání přístupu k elektronické knihovně
K. Mencl – nemá nic proti elektronické podobě knih a nebrání se rozšíření knihovny.
Celá diskuse na http://www.spojil.com/zasedani-zastupitelstva/
9. Závěr
Na závěr poděkovala všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci, všem
občanům, kteří přišli, za připomínky, dotazy a náměty pro další činnost. Pozvala všechny na
příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat 25.9.2019. Seznámila s akcemi, které se
budou konat přes léto až do konce září.
Zasedání ZO Spojil bylo ukončeno v 19:41 hodin
Zvukový záznam celého zasedání zastupitelstva a jednotlivých bodů na www.spojil.com.
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starostka obce
Radka Ministrová ...............................

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kučera
Jan Matěj
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