Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil

09.09.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Spojil č. 4/2020 ze dne 9.9. 2020
Přítomni: Radka Ministrová, Tomáš Kučera, Daniel Přibyl, Dana Štěpánková, Diana
Houdová, Karel Mencl, hosté.
Omluven: Jan Matěj
Neomluven: Svatopluk Rozsypal
Ověřovatelé zápisu: Dan Přibyl, Karel Mencl
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 18:31 hodin, jednání se zúčastnilo 6 členů Zo Spojil z 8, tudíž bylo
zastupitelstvo obce usnášení schopné.
Starostka obce vysvětlila, proč je počet zastupitelů 8. Vzhledem k tomu, že nikdo
z náhradníků kandidátky SNK Samostatný Spojil náš společný domov se uvolněného
mandátu po rezignaci zastupitele Jana Křivky neujal, zůstává Zastupitelstvo obce Spojil
osmičlenné, a to až do konce jeho funkčního období.
Dále jako ověřovatele zápisu navrhla Dana Přibyla a Karla Mencla.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2020/I: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje ověřovateli zápisu Dana
Přibyla a Karla Mencla.
Zapisovatelkou byla pověřena Miroslava Čápová.
Zápis ze zasedání č. 3/2020 byl řádně zveřejněn na místě obvyklém a nebyla proti němu
vznesena žádná připomínka.

Schválení programu.
1.

Úvod, informace o změnách v obsazení mandátu SNK Spojil náš společný domov, změna
počtu zastupitelů, schválení programu – předkladatel starostka.
2. Kontrola plnění usnesení minulých zasedání – předkladatel místostarosta.
3. Schválení RO č.3/2020 v kompetenci Zastupitelstva obce – předkladatel starostka.
4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev.č.
OŽPZ/20/22604 mezi poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem
(POV PK) – předkladatel starostka.
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019411/VB/01
uzavřené mezi obcí Spojil a ČEZ Distribuce a.s. – předkladatel místostarosta.
6. Schválení SOD na akci „Veřejná prostranství v obcích“ – úprava travnaté plochy návsi,
v rámci PRV čl.20 pro rok 2020 z MAS Regin Kunětické hory– předkladatel starostka.
7. Projednání a schválení OZV č.1/2020 o poplatku za komunální odpad – předkladatel
starostka.
8. Projednání žádostí o Dotaci z rozpočtu obce Spojil – zpravodaj místostarosta.
9. Zpráva o činnosti OÚ – zpravodaj starostka
10. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce
komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starostka.
11. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj místostarosta.
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12. Různé – info o dotaci na MFH, info vyhodnocení ÚP
13. Závěr.
Starostka obce R. Ministrová předložila návrh, aby se dnešní zasedání zastupitelstva obce
Spojil řídilo předloženým programem.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2020/II: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje program zasedání dle
předloženého návrhu.

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání – předkladatel
místostarosta.
Předkladatel tohoto bodu místostarosta obce zrekapituloval usnesení z předchozího zasedání
ZoS č. 3/2020 ze dne 24. 06. 2020 a konstatoval, že jsou plněna.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení z předchozího
zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2020/III: Zastupitelstvo obce Spojil bere informace o plnění usnesení
z předchozího zasedání Zastupitelstva obce Spojil na vědomí bez výhrad.

3. Schválení RO č. 3/2020 v kompetenci zastupitelstva obce –
předkladatel starostka.
Předkladatelkou tohoto bodu byla R. Ministrová, vysvětlila jednotlivé položky k RO č.
3/2020 v kompetenci zastupitelstva obce. Uvedla, že se jedná o příspěvek ze státního rozpočtu
ve výši 1 250,- na občana, vzhledem k výši obdržené částky příspěvku 650 000,- Kč a
obdržené dotaci na volby do krajů ve výši 31 000,- Kč je v kompetenci Zastupitelstva obce
Spojil jeho přijetí. Celkově je tedy RO ve výši 681 000,- na straně příjmů a 681 000,- na
straně výdajů.
RO projednal Finanční výbor a svým usnesením doporučil zastupitelstvu obce RO schválit.
Přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje RO č.3/2020
ve výši 681 000,- na straně příjmů a 681 000,- na straně výdajů.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato, RO je přílohou zápisu.
Usnesení č. 4/2020/IV: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje RO č. 3/2020
ve výši 681 000,- Kč na straně příjmů a 681 000,- Kč na straně výdajů.

4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova ev.č. OŽPZ/20/22604 mezi poskytovatelem Pardubickým
krajem a obcí Spojil jako příjemcem (POV PK) – předkladatel
starostka.
Starostka informovala, že se jedná o schválení smlouvy na již získanou dotaci z programu
obnovy venkova od Pardubického kraje. Dotace z tohoto programu byly kráceny z důvodu
vlivu koronavirové krize na příjmy krajů a z požadovaných 125 000,- Kč nám bylo přiznáno
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80 000,- Kč. Dotace je určena na úpravu veřejných prostranství, konkrétně na výsadbu stromů
na návsi, a to v souladu s programem rozvoje obce Spojil.
Smlouvu o poskytnutí dotace projednal Finanční výbor a svým usnesením ji doporučil
zastupitelstvu obce ke schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova ev.č. OŽPZ/20/22604 mezi poskytovatelem Pardubickým
krajem a obcí Spojil jako příjemcem.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato
Usnesení č. 4/2020/V: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje Smlouvu o
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev.č. OŽPZ/20/22604 mezi
poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem.

5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV12-2019411/VB/01 uzavřené mezi obcí Spojil a ČEZ Distribuce a.s.
- předkladatel místostarosta.
Místostarosta informoval, že na zastupitelstvu konaném 25.9.2019 zastupitelé usnesením
č.4/2019/V schválili smlouvu o smlouvě budoucí, vzhledem k tomu, že již došlo k realizaci
díla, je na dnešním programu projednání a schválení smlouvy samotné, tj. Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019411/VB/01, Spojil, K Hájovně, p.č. 111/1, knn.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2019411/VB/01, Spojil, K Hájovně, p.č. 111/1, knn mezi obcí Spojil a
ČEZ Distribuce a.s v předloženém znění bez výhrad.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2020/VI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-2019411/VB/01, Spojil, K Hájovně, p.č. 111/1, knn mezi
obcí Spojil a ČEZ Distribuce a.s. v předloženém znění bez výhrad.

6. Schválení SOD na akci „Veřejná prostranství v obcích“ – úprava
travnaté plochy návsi, v rámci PRV čl. 20 pro rok 2020 z MAS
Region Kunětické hory – předkladatel starostka.
Starostka předala slovo panu T. Kučerovi, který informoval, že vyhodnocení druhého kola
výběrového řízení stále probíhá a vítězná firma nebyla hodnotící komisí vybrána, předkládá
k projednání pouze text smlouvy o dílo. Schválení dodavatele bude probíhat na zastupitelstvu,
které bude svoláno po výběru dodavatele. Smlouva byla zveřejněna na webu obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje text Smlouvy o dílo na realizaci
Odpočinkové zóny na náměstí v předloženém znění bez výhrad.
Diskuse: k tématu Karel Mencl, Dan Přibyl
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 -usnesení bylo přijato. Návrh smlouvy je přílohou zápisu
Usnesení č. 4/2020/VII: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje text Smlouvy o dílo na
realizaci Odpočinkové zóny na náměstí v předloženém znění bez výhrad.
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7. Projednání a schválení OZV č.1/2020 o poplatku za komunální
odpad – předkladatel starostka.
Starostka informovala, že předkládaný návrh OZV prošel kontrolou a připomínkováním
dozoru Ministerstva vnitra. Na jeho doporučení nebude součástí vyhlášky příloha č.1, která
pouze kopíruje údaje ve vyhlášce uvedené. Předloženým materiálem ke schválení je pouze
samotná OZV č.1/2020 o poplatku za komunální odpad, tedy bez přílohy.
Tento nový systém nikoho neomezuje a nelimituje v míře produkovaného odpadu, zároveň
však dává možnosti vybrat si variantu, která nejvíce odpovídá potřebám domácnosti.
Informace o výběru nádob a svozů byla ve Zpravodaji obce č.4
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje OZV č.1/2020 o
poplatku za komunální odpad v předloženém znění.
Diskuse: k tématu K. Mencl, D. Přibyl, R. Ministrová, T. Kučera, M. Vlk.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato. OZV č.1/2020 je přílohou zápisu
Usnesení č. 4/2020/VIII: Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schvaluje OZV
č.1/2020 o poplatku za komunální odpad v předloženém znění.

8. Projednání žádostí o Dotaci z rozpočtu obce Spojil – zpravodaj
místostarosta.
V tomto bodě se projednávaly 3 podané žádosti: Apolenky z.s., Zdeňka Nedvěda za
Gurmánský klub a Milana Zavadila.
Jako první se projednávala žádost Apolenky z.s. o dotaci ve výši 10 000,- Kč na
spolufinancování honorářů účinkujících na akci Toulování 2020. Tato dotace činí cca 17 %
celkových nákladů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o dotaci z rozpočtu
obce Spojil na rok 2020 na spolufinancování honorářů účinkujících na akci Toulování 2020
v požadované částce 10 000,- Kč.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2020/IX: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Apolenky z.s. o dotaci
z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na spolufinancování honorářů účinkujících na akci
Toulování 2020 v požadované částce 10 000,- Kč.
Druhá žádost – Zdeněk Nedvěd za Gurmánský klub žádá o dotaci na pokrytí nákladů na dvě
akce. Akce Rozloučení s létem a akce Setkání s lososem v požadované částce 5 200,- Kč což
představuje 65 % předpokládaných nákladů.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Zdeňka Nedvěda o dotaci
z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na pokrytí nákladů na akce Rozloučení s létem a Setkání
s lososem v požadované částce 5 200,- Kč.
Diskuse: Dan Přibyl – nepřipadá mu vhodné podporovat tyto akce z důvodu stávající
epidemiologické situace. K tématu - R. Ministrová, K. Mencl, T. Kučera
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 4/2020/X: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Zdeňka Nedvěda o
dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na pokrytí nákladů na akce Rozloučení s létem
a Setkání s lososem v požadované částce 5 200,- Kč.
Třetí žádost – Milan Zavadil žádá o dotaci na pokrytí nákladů na pronájem LED obrazovky
velikosti 5x3m na 2 přednášky a diashow o cestě ze Spojila do Nepálu a zpět rozdělené do
dvou částí, každá v požadované částce 5 000,- Kč, tj. celkem 10 000,- Kč což představuje 71
% předpokládaných nákladů.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Milana Zavadila o dotaci
z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na pokrytí nákladů na dvě přednášky a diashow na téma
Ze Spojilu do Nepálu a zpět v celkové požadované částce 10 000,- Kč.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2020/XI: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje žádost Milana Zavadila o
dotaci z rozpočtu obce Spojil na rok 2020 na pokrytí nákladů na dvě přednášky a
diashow na téma Ze Spojilu do Nepálu a zpět v celkové požadované částce 10 000,- Kč.

9. Zpráva o činnosti OÚ– zpravodaj starostka
Předkladatelka tohoto bodu R. Ministrová, přečetla zprávu o činnosti OÚ od minulého
zastupitelstva za období červenec-srpen 2020. Upozornila, že na webových stránkách obce je
titulní strana stále vyhrazena aktualitám a nadále i důležitým materiálům, nařízením a
doporučením v souvislosti s počasím a stále i koronavirem. Doplňující informace k této
zprávě či práci úřadu ráda poskytne na e-mailu info@spojil.com nebo osobně na telefonu
605 251 840.
Přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti OÚ
na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato. Zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 4/2020/XII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o činnosti
OÚ na vědomí bez výhrad.

10. Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu
z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice –
Hůrka – zpravodaj starostka
Předkladatelka R. Ministrová informovala, že koncept DSP I etapy I/36 Pardubice, Dubina –
Počápelské Chalupy, okružní křižovatka Spojil byl dokončen na začátku měsíce srpna 2020.
V současné době je tento koncept zaslán k projednání a odsouhlasení na GŘ ŘSD Praha. Po
odsouhlasení konceptu nebo případně doplnění připomínek ze strany schvalovatele budou
zahájeny práce na čistopisu DSP.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu řešení
dopravní situace výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2020/XIII: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o
současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na vědomí bez výhrad.
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11. Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – předkladatel
starostka.
Starostka informoval, že od minulého zasedání zastupitelstva nedošlo ve věci projednávání
projektu Starzone a.s. k žádné změně, resp. nebyli jsme jako účastník řízení přizváni k
žádnému jednání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o současném stavu
projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2020/XIV: Zastupitelstvo obce Spojil bere předloženou zprávu o
současném stavu projektu Starzone a.s. na vědomí bez výhrad.

12. Různé – info dotace obecně.
Místostarosta pozval na Chvojenecký pětiboj, který se koná 17.10.2020 a informoval o
probíhajícím vyhodnocení ÚP.
Starostka informovala o nepřiznání dotace obci na MFH. Pozvala přítomné na připravované
akce v nejbližším termínu.
Diskuse: R. Ministrová, T. Kučera, M. Vlk – ÚP

13. 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 25.11.2020
Konec zasedání ZoS – 20:10 hod.
Zvukový záznam jednání zastupitelstva a průběh diskusí najdete na:
http://www.spojil.com/zasedani–zastupitelstva/

Radka Ministrová

.....…......................

starostka
ověřovatelé:
Dan Přibyl
Karel Mencl

.....…............................
….....................................
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