
Zápis č. 202 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 4.10.2017  
 

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.J.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. 201 ze dne 6.9.2017. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Jiřího Křivánka a Ing. Václava Brože  a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Jiřího Křivánka a Ing. Václava 

Brože, zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 202/1 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)   Prodej pozemků 

4)   Stav stromů březového hájku 

5)   Různé 

6)   Diskuze 

7)   Závěr 

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

Usnesení č. 202/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 5. rozpočtového opatření roku 2017 

Příjmy :                    33 226 Kč                                

Výdaje :                   33 226 Kč    

Financování :                    0 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 5. Rozpočtové opatření roku 2017. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  9/2017. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 202/3  bylo schváleno. 

 

 



3.) Prodej pozemků 

a) ZO projednalo Záměr č.2/2017 na prodej pozemku p.č. 80/1 o výměře 52 m2 v k.ú. 

Štipoklasy u Černín za cenu 50Kč/m2. 

ZO navrhlo prodej pozemku paní NB. Na základě pozemkové úpravy obec zjistila, že tento 

pozemek ve vlastnictví obce je v dlouhodobém užívání žadatelky o koupi pozemku a obec 

k tomuto pozemku nemá přístup a nevyužívá je.    

Návrh usnesení . 

ZO souhlasí s tím, aby tento záměr č. 2/2017 byl projednán na dalším zasedání zastupitelstva, 

z důvodu upřesnění informací. 

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

Usnesení č. 202/4  bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo Záměr obce Štipoklasy č. 3/2017 na prodej pozemku p.č. 30/2 o výměře 33 

m2 za cenu 50,-Kč/m2. 

ZO navrhlo prodej pozemku paní HH. Na základě pozemkové úpravy obec zjistila, že tento 

pozemek ve vlastnictví obce je v dlouhodobém užívání žadatelky o koupi pozemku a obec 

k tomuto pozemku nemá přístup a nevyužívá je.    

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 30/2 o výměře 33m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín 

zveřejněného záměrem č. 3/2017 paní HH za cenu 50 Kč/m2. Náklady hradí obec. Sepsání 

smlouvy zajistí starosta. 

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

Usnesení č. 202/5  bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo Záměr obce Štipoklasy č. 4/2017 na směnu pozemků p.č. 79/8 o výměře 

365 m2 ve vlastnictví obce Štipoklasy v k.ú. Štipoklasy u Černín za pozemek p.č. 71/8 díl a) 

oddělen z pozemku p.č. 71/2 o výměře 290 m2 a pozemek p.č. 71/8 díl b) oddělen z pozemku 

p.č. 72/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Štipoklasy dle geometrického plánu č.205-182/2016 ze dne 

18.8.2016. 

ZO navrhlo směnu pozemků s BZ. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje směnu pozemků p.č. 79/8 o výměře 365 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín zapsán 

na LV 10001, vlastník obec Štipoklasy za pozemek p.č. 71/8 díl a) (oddělen od pozemku p.č. 

71/2) o výměře 290 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín a za pozemek p.č.  71/8 díl b) (oddělen 

z pozemku p.č. 72/1) o výměře 10 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín, oba pozemky jsou zapsané 

na  LV 725, vlastník BZ, za cenu 50,-Kč/m2. Náklady hradí obec. Sepsání smlouvy zajistí 

starosta, poté co si majitelka z části pozemků p.č. 71/2 a 72/1 dle geometrického plánu 

odstraní závazek zástavní právo smluvní. 

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

Usnesení č. 202/6  bylo schváleno. 

 

4.)  Stav stromů březového hájku 

Starosta informoval o stavu stromů v březovém hájku. Břízy ohrožují okolní stavby. 

ZO bere na vědomí stav stromů.  

 

5.)  Různé 

a)  Starosta informoval o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve 

dnech 20.-21.10.2017 

ZO bere na vědomí informace o volbách 

 



b)  Starosta informoval o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve dnech 13.10.-

16.10.2017 

ZO bere na vědomí svoz odpadů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


