
Zápis č. 204 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 20.12.2017  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. 

Přítomni : R.Křivánek, .Duspiva, J.Křivánek, K.Novotný, Mgr.J.Pomikálková, Bc.H.Vránová 

Omluveni :  Ing. V.Brož 

Hosté :  - 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 203 ze dne 8.11.2017. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Jiřího Křivánka a Karla Novotného   a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Jiřího Křivánka a Karla Novotného, 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

Hlasování :   Přítomno :    6          Pro :  6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/1 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 2018 

4)   Dodatek smlouvy ARRIVA východní Čechy a.s. 

5)   Dodatek smlouvy Obnova rybníka Kozličák 

6)   Stanovení odměny – člen zastupitelstva, výbory 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

9)   Závěr 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 7. rozpočtového opatření roku 2017 

Příjmy :                        -328 438,00 Kč                                     

Výdaje :                    -1 110 378,00 Kč       

Financování :             - 781 940,00 Kč      

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 7. Rozpočtové opatření roku 2017. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  12/2017. Zajistí hospodářka obce. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/3  bylo schváleno. 

 



 

3.) Rozpočet na rok 2018 

ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Štipoklasy na rok 2018. 

Změna návrhu rozpočtu narok 2018 : příjmy upraveny o 576 000 Kč výdaje upraveny o 

760 000 Kč, financování upraveno o 184 000 Kč  viz, příloha zápisu.  

Příjmy :            2 529 600,00 Kč 

Výdaje :           2 971 000,00 Kč 

Financování :      441 400,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje rozpočet obce Štipoklasy na rok 2018 jako schodkový, kde schodek je vyrovnán 

prostředky z minulých let. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/4  bylo schváleno. 

 

4.) Dodatek smlouvy ARRIVA východní Čechy a.s. 

ZO projednalo návrh Dodatku č. 10 ke smlouvě č.651/326/2008 o závazku veřejné služby ve 

veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Výše příspěvku na rok 2018 

maximálně 15 668,-Kč. 

Návrh usnesení 

ZO schvaluje podpis Dodatku č. 10 ke smlouvě č.651/326/2008 o závazku veřejné služby ve 

veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Podepsáním dodatku 

pověřuje starostu obce. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/5  bylo schváleno. 

 

5.) Dodatek smlouvy Obnova rybníka Kozličák 

ZO projednal o podpis Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova rybníka Kozličák 

v k.ú. Štipoklasy“, Jedná se prodloužení termínu realizace z klimatických důvodů. Dodatkem 

č.2 se ruší Dodatek č.1 a plně ho nahrazuje. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis  Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova rybníka Kozličák v k.ú. 

Štipoklasy“. Podepsání dodatku č.2 zajistí starosta obce. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/6  bylo schváleno. 

 

6.) Stanovení odměny – člen zastupitelstva, výbory 

ZO projednalo výši odměn členů zastupitelstev a výborů/komisí dle Nařízení vlády 

č.318/2017 Sb.. 

Návrh usnesení : 

ZO stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí 

v následujících částkách, a to s účinností od 1.1.2018, v případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát bude odměna poskytována ode dne složení slibu, v případě budoucích 

změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce : 

Neuvolněný starosta :                                             10 950,-Kč 

Neuvolněný místostarosta :                                      4 000,-Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva :                              1 095,-Kč 

Člen výboru/komise (není člen zastupitelstva):          300,-Kč 

Předseda výboru/komise (člen zastupitelstva):               0,-Kč 

Člen výboru/komise (člen zastupitelstva) :                     0,-Kč 



Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/7  bylo schváleno. 

 

7.) Různé 

a) ZO projednalo uzavřít dohodu o skončení nájmu (nájemní smlouva č.2001013) na pozemek 

p.č. 126/3 a pozemek p.č. 126/4 s M.P., a to ke dni 31.12.2017. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uzavřít dohodu o skončení nájmu nájemní smlouva č.2001013) na pozemek p.č. 

126/3 a pozemek p.č. 126/4 s M.P., a to ke dni 31.12.2017. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   5                   Proti :   0                    Zdrželi se :   1 

Usnesení č. 204/8  bylo schváleno. 

 

b) ZO bylo seznámeno se zápisy finančního a kontrolního výboru. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy finančního a kontrolního výboru. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/9  bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo přílohu č.1 Plán inventur - Směrnice pro provedení inventarizace. 

Stanovila inventarizační komisi : předseda – Ing. Václav Brož, členové – Marie Blehová, Jana 

Křivánková. 

Návrh usnesení 

ZO schvaluje přílohu č.1 Plán Inventur – směrnice pro provedení inventarizace a složení 

inventarizační komise předseda – Ing. Václav Brož, členové – Marie Blehová, Jana 

Křivánková. 

Hlasování :       Přítomno :    6           Pro :   6              Proti :   0                     Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/10 bylo schváleno. 

 

d) ZO projednalo přílohu č.2 Seznam a značení inventurních a dodatečných inventurních  

soupisů - Směrnice pro provedení inventarizace. 

Návrh usnesení 

ZO schvaluje přílohu č. 2 Seznam a značení inventurních a dodatečných inventurních  soupisů 

- Směrnice pro provedení inventarizace. 

Hlasování :       Přítomno :    6           Pro :   6              Proti :   0                     Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/11 bylo schváleno. 

 

e) ZO projednalo uzavírání pracovně právních vztahů mezi obcí a členem zastupitelstva obce 

po 1.1.2018. 

Návrh usnesení : 

ZO vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva : 

Bc. Hanou Vránovou (dohoda o pracovní činnosti). Josefem Duspivou (dohoda o provedení 

práce), Jiřím Křivánkem (dohoda o provedení práce), Karlem Novotným (dohoda o provedení 

práce) a Mgr. Jitkou Pomikálkovou (dohoda o provedení práce) s účinností od 1.1.2018. 

Hlasování :       Přítomno :    6           Pro :   6              Proti :   0                     Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/12 bylo schváleno. 

 

 

 

 



f) ZO projednalo prodloužení plné moci na akci Obnova rybníka Kozličák v k.ú. Štipoklasy 

Ing. J.Dlabáčkovi. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje prodloužení plné moci Ing. J.Dlabáčkovi pro jednání s fyzickými a právnickými 

osobami na akci Obnova rybníka Kozličák v k.ú. Štipoklasy.  

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 204/13 bylo schváleno. 

 

g)  ZO projednalo oslovení 3 firem vysazení lesoparku. 

ZO bere na vědomí oslovení firem. 

 

h)  ZO se seznámilo s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2020 DSO 

Mikroregion Zbraslavicko 

ZO bere na vědomí Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

 

ch)  ZO se seznámilo s Návrhem rozpočtu roku 2018 DSO Mikroregion Zbraslavicko 

ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu roku 2018 

 

i)  ZO se seznámilo s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 2018 – 2022 EKOSO, svazek 

obcí Trhový Štěpánov 

ZO bere na vědomí Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

 

j)  ZO se seznámilo s Návrhem rozpočtu na rok 2018 EKOSO, svazek obcí Trhový Štěpánov 

ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu roku 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


