
O B E C   S P O J I L 
 

 
P o z v á n k a 

na zasedání Zastupitelstva obce Spojil 

Vážení členové Zastupitelstva obce Spojil,  

dovoluji si Vás touto cestou pozvat na zasedání Zastupitelstva obce Spojil, které se bude 
konat ve středu 16. června 2021 od 18:30 hodin ve společenských prostorách sportovního 
areálu ve Spojilu. 

PROGRAM :  

1) Úvod, schválení programu - předkladatel starostka. 
2) Kontrola plnění usnesení minulých zasedání, Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2020 

a Zpráva o činnosti MP Sezemice za rok 2020 – předkladatel místostarosta a předseda KV. 
3) Informace o rozpočtovém opatření č. 202/2021 v kompetenci starostky obce, zpravodaj 

starostka. 
4) Projednání celoročního hospodaření obce Spojil a Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2020, 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 2020 a projednání 
účetní závěrky obce Spojil za rok 2020, předkladatel starostka a předsedkyně FV. 

5) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev.č. OŽPZ/21/71996 
mezi poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem (POV PK) – 
předkladatel starostka. 

6) Schválení Registrace (GŘHZS) na akci „Pořízení nového dopravního automobilu“ pro JSDH a  
Schválení Smlouvy 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 – předkladatel starostka. 

7) Schválení Zadání pro výběrové řízení na dodavatele akce „Pořízení nového dopravního 
automobilu“ – předkladatel starostka. 

8) Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany – vybavení pro JSDH - předkladatel starostka. 

9) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce SPOJIL č. 1/2021,o zabezpečení veřejného pořádku 
- předkladatel starostka. 

10) Dotace z rozpočtu obce – spolky (dle podaných žádostí) - předkladatel místostarosta. 
11) Schválení udělení plné moci panu místostarostovi Ing. Kučerovi k zastupování obce na Valné 

hromadě společnosti VaK Pardubice a.s. – předkladatel starostka. 
12) Informace o žádosti umístění inženýrských sítí pod obecní cestu p.p.č. 157/51 a její využívání 

jako příjezdové cesty na oddělený pozemek p.p.č. 157/189 - zpravodaj místostarosta. 
13) Zpráva o činnosti OÚ, Informace o provozu Sportovního areálu a klubovny – zpravodaj 

starostka. 
14) Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce 

komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka – zpravodaj starostka.  
15) Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. – zpravodaj místostarosta. 
16) Různé (Multifunkční hřiště, … ). 
17) Závěr. 

 
Ve Spojilu 8.6.2021 Radka Ministrová  
 starostka obce 


