
Zápis č. 201 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 6.9.2017  
 

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. 200 ze dne 14.6.2017. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Josefa Duspivu a Bc. Hanu Vránovou  a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Josefa Duspivu a Bc. Hanu 

Vránovou , zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 201/1 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)   Ukončení nájemních smluv 

5)   Různé 

6)   Diskuze 

7)   Závěr 

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

Usnesení č. 201/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 4. rozpočtového opatření roku 2017 

Příjmy :                          - 377 800 Kč                    

Výdaje :                         - 114 500 Kč 

Financování :                   263 300 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 4. Rozpočtové opatření roku 2017. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  8/2017. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 201/3  bylo schváleno. 

 

 



3.) Prodej pozemků 

a)  ZO projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 80/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Štipoklasy u 

Černín. 

Návrh usnesení : 

ZO vyhlašuje Záměr č. 2/2017 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění, prodat 

pozemek p.č. 80/1 o výměře 52 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín. 

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

Usnesení č. 201/4  bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 30/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Štipoklasy u 

Černín. 

Návrh usnesení : 

ZO vyhlašuje Záměr č. 3/2017 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění, prodat 

pozemek p.č. 30/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín. 

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

Usnesení č. 201/5  bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo 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. 

Návrh usnesení : 

ZO vyhlašuje Záměr č. 4/2017 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění, směnit 

tyto pozemky 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. 

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

Usnesení č. 201/6  bylo schváleno. 

 

4.) Ukončení nájemních smluv 

ZO projednalo ukončení nájemních smluv. Obec zajistí právní rozbor a stanoví možnosti 

ukončení smluv. 

ZO bere na vědomí ukončení nájemních smluv. 

 

5.)  Různé 

a)  ZO projednalo zhotovit nový kříž. Obec nechá zpracovat cenovou nabídku a zkusí využít 

dotační titul. 

ZO bere na vědomí zhotovení nového křížku.  

 

b)  ZO projednalo zápisy kontrolního a finančního výboru. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy kontrolního a finančního výboru. 

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

Usnesení č. 201/7  bylo schváleno. 

 

c) Starosta informoval o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuté z Ministerstva 

pro místní rozvoj  Program 11781 – Podpora rozvoje regionu, na akci Úprava prostranství 

včetně kříže. Souhrn financování : dotace ve výši 160 994,- Kč a vlastní zdroje 70 202,- Kč.  

 



Návrh usnesení : 

ZO schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Program 11781 

– Podpora rozvoje regionů a přijímá dotaci ve výši 160 994,00 Kč a zároveň schvaluje 

spoluúčast obce ve výši 70 202,00 Kč. 

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

Usnesení č. 201/8  bylo schváleno. 

 

d) Starosta informoval ZO o volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR konané ve 

dnech 20. 10. a 21.10.2017. Okrsková volební komise bude pětičlenná a jako zapisovatele 

jmenuje  Karla Viktoru. 

ZO bere na vědomí volby do PSPČR. 

 

e)  Starosta informoval o opravě komunikace ke Starému rybníku.  

ZO bere na vědomí opravu komunikace. 

 

f)  Kulturní výbor navrhl možnost zajistit lístky do Tylova divadlo Kutná Hora na Hradišťan 

s Vlastou Rédlem. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup lístků na Hradišťan s Vlastou Rédlem. Zajistí Bc.H.Vránová. 

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

Usnesení č. 201/9  bylo schváleno. 

 

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

21.9.2016. 

ZO bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


