
Zápis č.196 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 7.12.2016  
 

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. 195 ze dne 9.11.2016. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Josefa Duspivu a Ing. Václava Brože  a  a jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu  Josefa Duspivu a Ing. Václava 

Brože, zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 196/1 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)   Rozpočet na rok 2017 

4)   Obnova rybníka Kozličák 

5)   Různé 

6)   Diskuze 

7)   Závěr 

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

Usnesení č. 196/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 7. rozpočtového opatření roku 2016 

Příjmy :                            68 417,00 Kč                

Výdaje :                    - 1 108 521,00 Kč 

Financování :            - 1 176 938,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 7. Rozpočtové opatření roku 2016. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období 11/2016. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 196/3  bylo schváleno. 

 

 



3.)  Rozpočet na rok 2017 

ZO projednalo návrh rozpočtu narok 2017. Změny návrhu rozpočtu na rok 2017 dle přílohy 

č.4. 

Příjmy :                    1 961 900,00 Kč 

Výdaje :                   3 095 152,00 Kč 

Financování :           1 133 252,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje rozpočet obce Štipoklasy na rok 2017 jako schodkový, kde schodek je vyrovnán 

prostředky z minulých let. 

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

Usnesení č. 196/4  bylo schváleno. 

 

4.)  Obnova rybníka Kozličák 

a) Starosta seznámil ZO s výsledkem výběrového řízení na akci s názvem : Obnova rybníka 

Kozličák v k.ú. Štipoklasy dle hodnocení nabídek ze dne 2.12.2016. Přidělení veřejné zakázky 

uchazeči Silnice Čáslav – Holding a.s., Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, IČ 25261282. 

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce s názvem : „Obnova rybníka Kozličák v k.ú. Štipoklasy“. 

Přidělení veřejné zakázky uchazeči Silnice Čáslav – Holding a.s., Zbraslavice 331, 285 21 

Zbraslavice, IČ 25261282. 

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

Usnesení č. 196/5 bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Silnice Čáslav – Holding 

a.s. Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice, IČ 25261282 za cenu 721 160,-Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Silnice Čáslav – Holding a.s. Zbraslavice 

331, 285 21 Zbraslavice, IČ 25261282 za cenu 721 160,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu 

obce uzavřít smlouvu s výše uvedeným vybraným uchazečem, v případě, že nebudou podány 

námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

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

Usnesení č. 196/6 bylo schváleno. 

 

5.)  Různé 

a)  ZO projednalo Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a 

Obcí Štipoklasy dne 25.2.2015 podle ustanovení §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích. 

Návrh usnesení : 

ZO konstatuje, že obce Štipoklasy není sama schopna zajistit výkon přenesené působnosti na 

úseku přestupků a souhlasí, aby výkon přenesené působnosti ve věci přestupků nadále řešily 

orgány Města Kutná Hora v rozsahu dle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy dle přiloženého návrhu. 

ZO zmocňuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy. 

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

Usnesení č. 196/7 bylo schváleno. 

 

 



b)  ZO projednalo nařízení vlády ze dne 28.11.2016, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 

Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to s účinností od 1.1.2017.  

Návrh usnesení : 

ZO nebude navyšovat odměny za výkon funkce člena zastupitelstva od 1.1.2017 a zachová 

stávající výši odměn v nezměněné výši. 

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

Usnesení č. 196/8 bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo nákup nového dopravního zrcadla. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup dopravního zrcadla. 

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

Usnesení č. 196/9 bylo schváleno. 

 

d)  ZO projednalo nákup odměny - volejbalových míčů na Vánoční volejbalový turnaj, který 

se koná dne 29.12.2016. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup dvou volejbalových míčů. 

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

Usnesení č. 196/10 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je v úterý 27.12.2016 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.55 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 7.rozpočtového opatření 

- změny návrhu rozpočtu narok 2017 

- Rozpočet na rok 2017 

- Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne : 12.12.2016 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

             Josef Duspiva                                                                           Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

          Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


