
Zápis č.194 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 14.9.2016  
 

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. 193 ze dne 22.6.2016. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Karla Novotného a Mgr. Jitku Pomikálkovou  a  

a jako zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu  Karla Novotného a Mgr. Jitku 

Pomikálkovou, zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 194/1 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 Obnova rybníku Kozličák 

4)   Žádost ZŠ Zbraslavice 

5)   Parcelování pozemku p.č. 70/1 

6)   Různé 

7)   Diskuze 

8)   Závěr 

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

Usnesení č. 194/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 5. rozpočtového opatření roku 2016 

Příjmy :                    964 430,00 Kč              

Výdaje :                1 000 813,00 Kč 

Financování :             36 383,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 5. Rozpočtové opatření roku 2016. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období 09/2016. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 194/3  bylo schváleno. 

 



3.)  Dotace Obnova rybníku Kozličák 

a) Starosta informoval ZO o stavu podané žádosti na Ministerstvo zemědělství, odbor vody 

v krajině a odstraňování povodňových škod, program Podpora opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádržích. Ministerstvo zemědělství udělilo Souhlas se zadáním akce 

Obnova rybníka kočičák v k.ú. Štipoklasy a podmíněný příslib dotace do výše 724 000,- Kč. 

Maximální výše podpory na danou akci bude do výše 80% uznatelných nákladů, zbývající 

náklady bude hradit obec ze svého rozpočtu. 

ZO bere na vědomí stav dotace Obnova rybníka Kozličák v k.ú. Štipoklasy. 

 

b) ZO projednalo zadání výběrového řízení na akci Obnova rybníka Kozličák v k.ú. 

Štipoklasy MAS Lípě pro venkov z.s.. Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce jehož základním hodnotícím kritérium je nejnižší celková 

nabídková cena v Kč uvedená včetně DPH. Dále ustanovuje hodnotící komisi, která zároveň 

plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve 

složení : Mgr. Radek Tvrdík, Ing. Martina Jiříková a Radek Křivánek. 

Bude osloveno 5 firem z regionu. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zadat zpracování výběrového řízení na akci Obnova rybníka Kozličák v k.ú. 

Štipoklasy MAS Lípa pro venkov z.s. a zároveň schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve 

složení : Mgr. Radek Tvrdík, Ing. Martina Jiříková a Radek Křivánek. 

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

Usnesení č. 194/4 bylo schváleno. 

  

4.)  Žádost ZŠ Zbraslavice 

Starosta seznámil ZO o podané žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Štipoklasy ze dne 

29.6.2016. Žádost podala ZŠ Zbraslavice na příspěvek ve výši 7 000 Kč na pořízení  

notebooku. ZŠ Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice, IČO 4863 70 804, 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje žádost o poskytnutí doatce z rozpočtu obce Štipoklasy ve výši 7 000 Kč žadateli 

ZŠ Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice, IČO 4863 70 804, za účelem pořízení 

notebooku. 

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

Usnesení č. 194/5  bylo schváleno. 

 

Dále dal starosta hlasovat o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s ZŠ 

Zbraslavice  za účelem pořízení notebooku ve výši 7 000 Kč. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s ZŠ Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 

Zbraslavice, IČO 4863 70 804, za účelem Pořízení notebooku ve výši 7 000 Kč. 

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

Usnesení č. 194/6  bylo schváleno. 

 

5.)  Parcelování pozemku p.č. 70/1 

ZO navrhlo zaměření skutečného stavu obecního pozemku a rozparcelování části pozemku 

p.č. 70/1. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zaměření skutečnosti pozemku p.č. 70/1 a možnost jeho rozparcelování. 

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

Usnesení č. 194/7  bylo schváleno. 

 



Parcelování pozemku p.č. 79/8 

ZO dále navrhuje zaměření pozemku a zpřesnění hranice pozemku p.č. 79/8. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zaměření obecního pozemku p.č. 79/8 a zpřesnění jeho hranice. 

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

Usnesení č. 194/8  bylo schváleno. 

 

 

6.) Různé 

a)  ZO projednalo zhotovení povodňového a havarijního plánu pro stavbu Obnova Horního 

rybníka v k.ú. Štipoklasy. 

ZO bylo navrhlo Ing. J.Dlabáčka.  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zhotovením  povodňového a havarijního plánu pro stavbu Obnova Horního 

rybníka v k.ú. Štipoklasy Ing. J.Dlabáčka, zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 194/9  bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo zápisy kontrolního a finančního výboru. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy kontrolního a finančního výboru. 

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

Usnesení č. 194/10  bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo možnost samovýroby dřeva, jedná se přibližně o 20 vzrostlých stromů 

převážně vrby. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje samovýrobu dřeva. Těžbu dřeva si provede každý sám, zájemce musí provést 

úklid větví a nepořádku a dokončit práci v dohodnutém termínu. Cena za 1 pm 150,-Kč. 

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

Usnesení č. 194/11  bylo schváleno. 

 

d)  Pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu stanovil obecní úřad 

Okrskovou volební komisi pro volební okrsek č.1 Štipoklasy jako pětičlennou. 

ZO bere na vědomí počet volební komise. 

 

e)  ZO bylo seznámeno s pořádáním Setkání seniorů ve spolupráci s obcí Černíny dne 

15.9.2016. 

ZO bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 9.11.2016 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.45 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 5.rozpočtového opatření 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne : 19.9.2016 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

             Karel Novotný                                                                      Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

      Mgr. Jitka Pomikálková 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


