
Zápis č.191 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 6.4.2016  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. 

Přítomni : R.Křivánek, Ing. V.Brož, J.Duspiva, J.Křivánek, K.Novotný, Mgr. Jitka 

Pomikálková, Bc.H.Vránová 

Omluveni : - 

Hosté : - 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 190 ze dne 27.1.2016. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Václava Brože a Mgr. Jitku Pomikálkovou a  

jako zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu  Ing. Václava Brože a Mgr. Jitku 

Pomikálkovou, zapisovatelem J.Vlčkovou. 

Hlasování :   Přítomno :    7          Pro :  7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/1 bylo schváleno.  

 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou o konání 

zasedání zveřejněnou na úřední desce. 

Návrh usnesení : 

ZO obce Štipoklasy schvaluje následující program zasedání : 
1)   Schválení programu zasedání ZO, stanovení ověřovatelů 

2)   Rozpočtové opatření 

3)   Dotace Podpora malých vodních nádrží – Ministerstvo zemědělství 

4)   Pozemková úprava 

5)   Různé 

6)   Diskuze 

7)   Závěr 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 2. rozpočtového opatření roku 2016 

Příjmy :               -32 590,00 Kč        

Výdaje :               17 410,00 Kč 

Financování :      50 000,00  Kč  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 2. Rozpočtové opatření roku 2016. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období 03/2016. Zajistí hospodářka obce. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/3 bylo schváleno. 

 

 



3.) Dotace Podpora malých vodních nádrží – Ministerstvo zemědělství 

ZO projednalo podání žádosti o poskytnutí podpory pro akci realizované v rámci programu 

129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, 

podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve 

vlastnictví obce“. Název akce Obnova rybníka Kozličák v k.ú. Štipoklasy. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory pro akci realizované v rámci programu 

129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, 

podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve 

vlastnictví obcí“ - Název akce Obnova rybníka Kozličák v k.ú. Štipoklasy a zastupitelstvo 

obce Štipoklasy zplnomocňuje oprávněného zástupce obce starostu Radka Křivánka 

oprávněně jednat ve věci poskytnutí podpory. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/4 bylo schváleno. 

 

4.)  Pozemková úprava k.ú. Štipoklasy 

ZO bylo seznámeno s uzavřením pozemkové úpravy v k.ú. Štipoklasy. Nový stav pozemků je 

již zaevidován na katastru nemovitostí. 

ZO bere na vědomí uzavření pozemkové úpravy v k.ú. Štipoklasy. 

 

5.)  Různé 

a)  ZO projednalo zadání zhotovení projektu a zpracování žádosti na rybník Kozličák. ZO 

navrhuje oslovit Ing. J.Dlabáčka. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zadání zhotovení projektu cca 45 000 Kč a zpracování žádosti včetně všech 

podkladů pro podání dotace  na rybník Kozličák Ing. J.Dlabáčkovi. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/5 bylo schváleno. 

 

b) ZO projednalo výběrové řízení „Obnova Horního rybníka v k.ú Štipoklasy“ : oslovit 5 

firem z regionu a ZO navrhlo zadat zpracování výběrového řízení Ing. J.Dlabáčkovi. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zadat zpracování výběrového řízení „Obnova Horního rybníka v k.ú Štipoklasy“ 

Ing. J.Dlabáčkovi a schvaluje podpis příkazní smlouvy. Zároveň mu uděluje plnou moc pro 

jednání s fyzickými a právnickými osobami na akci Obnova Horního rybníka v k.ú. 

Štipoklasy. Zajistí starosta obce. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/6 bylo schváleno. 

 

ZO stanovilo hodnotící  komisi výběrového řízení „Obnova Horního rybníka v k.ú. 

Štipoklasy“, která zároveň bude plnit funkci komise pro otevírání obálek, ve složení : Ing. 

J.Dlabáček, K.Novotný, J.Duspiva, J.Křivánek, Bc. H.Vránová a náhradníky : M.Málek, Mgr. 

J.Pomikálková, P.Tekverk, M.Viktora, Ing. V.Brož.…. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje hodnotící komisi ve složení  

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/7 bylo schváleno. 

 

 

 



c) ZO projednalo zapůjčení skákacích hradů. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zapůjčení skákacích hradů. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/8 bylo schváleno. 

 

d) ZO bylo seznámeno s inventarizační zprávou za rok 2015. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2015. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/9 bylo schváleno. 

 

e)  ZO projednalo změnu internetového připojení na obecním úřadě. 

ZO navrhlo obrátit se na poskytovatele V.Samka.  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytování přístupu k síti internet – Samek V. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/10 bylo schváleno. 

 

f)  ZO projednalo uzavření smlouvy o pronájmu ploch k užití na reklamní účely. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu ploch k užití na reklamní účely s firmou Vetom 

CZ, s.r.o., Zbraslavice v částce 3 000,-Kč. Podpis smlouvy zajistí starosta obce. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 191/11 bylo schváleno. 

 

g)  ZO bylo seznámeno s ukončením nájemní smlouvy č. 2001013 pozemek p.č. 96 a p.č. 85 

s M.Pomikálkem dohodou ke dni 29.1.2016.  

ZO bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy. 

 

h) ZO projednalo akci pálení čarodějnic – nově za dětským hřištěm. 

ZO bere na vědomí. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 1.6.2016 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.45 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 2.rozpočtového opatření 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne : 14.4.2016 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

            Ing. Václav Brož                                                                     Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

      Mgr. Jitka Pomikálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


