
Zápis č.199 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 3.5.2017  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. 

Přítomni : R.Křivánek, Ing. V.Brož, J.Duspiva, J.Křivánek, K.Novotný, Bc.H.Vránová 

Omluveni :  Mgr.J.Pomikálková 

Hosté :  - 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 198 ze dne 1.3.2017. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Josef Duspiva a Ing. Václav Brož  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 :    6          Pro :  6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 199/1 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)   Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2022 

4)   Závěrečný účet za rok 2016 

5)   Účetní závěrka za rok 2016 

6)   Prodej pozemků 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

9)   Závěr 

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

Usnesení č. 199/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 2. rozpočtového opatření roku 2017 

Příjmy :                          2 220 Kč                        

Výdaje :                       26 697 Kč 

Financování :               24 477 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 2. Rozpočtové opatření roku 2017. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  4/2017. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 199/3  bylo schváleno. 

 



3.)  Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2022 

ZO projednalo Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Štipoklasy 2018 - 2022. 

Nebyly podány žádné připomínky. 

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Štipoklasy 2018 – 2022. 

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

Usnesení č. 199/4  bylo schváleno. 

 

4.)  Závěrečný účet za rok 2016 

ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2016, nebyly podány žádné připomínky. 

Starosta dal hlasovat o schválení ZÚ 2016.   

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2016 

s vyjádřením : ZO souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

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

Usnesení č. 199/5  bylo schváleno. 

 

5.)  Účetní závěrka za rok 2016 

ZO projednalo účetní závěrku za účetní období 2016, sestavenou ke dni 31.12.2016. 

Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky za účetní období 2016. 

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Štipoklasy za 

účetní období 2016, sestavenou ke dni 31.12.2016. 

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

Usnesení č. 199/6  bylo schváleno. 

 

6.)  Prodej pozemků 

ZO projednalo Záměr obce Štipoklasy č. 1/2017 na prodej pozemku p.č. 70/1 díl a) o výměře 

66 m2, p.č. 70/1 díl b) o výměře 51 m2 a p.č. 70/12 o výměře 57 m2  (oddělené části pozemku 

p.č. 70/1) v  k.ú. Štipoklasy u Černín, za cenu 50,-Kč/m2. Na základě pozemkové úpravy 

obec zjistila, že tyto pozemky ve vlastnictví obce jsou v dlouhodobém užívání žadatelů o 

koupi pozemků a obec k těmto pozemkům nemá přístup a nevyužívá je.  

ZO navrhlo prodej pozemků : 

 p.č. 70/1 díl a) o výměře 66 m2 – R.H. 

p.č. 70/1 díl b) o výměře 51 m2 – J.P. a H.S. 

p.č. 70/12 o výměře 57 m2 – L.S. a Z.S. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje prodej pozemků : cena 50,-Kč/m2,  p.č. 70/1 díl a) o výměře 66 m2, p.č. 70/1 

díl b) o výměře 51 m2 a p.č. 70/12 o výměře 57 m2  (oddělené části pozemku p.č. 70/1) v k.ú. 

Štipoklasy u Černín,  zveřejněného záměrem č. 1/2017 (vyvěšeno dne :10.3.2017 a sejmuto 

dne 3.5.2017) : 

 p.č. 70/1 díl a) o výměře 66 m2 – R.H. za částku 3 300,-Kč 

p.č. 70/1 díl b) o výměře 51 m2 – J.P. a H.S. za částku 2 550,-Kč 

p.č. 70/12 o výměře 57 m2 – L.S. a Z.S. za částku 2 850,- Kč. 

Náklady na sepsání smlouvy a návrhu na vklad do KN hradí obec. Sepsání smlouvy a vklad 

na KN zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 199/7  bylo schváleno. 

 

 



7.)  Různé 

a)  ZO projednalo vyhlášení poptávkového řízení na akci Úprava prostranství včetně kříže.  

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 : Ing. Václav Brož, Josef Duspiva, Bc. 

Hana Vránová a náhradníci : Karel Novotný, Jiří Křivánek, Mgr. Jitka Pomikálková. 

Budou osloveny 3 firmy z regionu. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje vyhlásit poptávkové řízení  na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Úprava 

prostranství včetně kříže  a dále schvaluje komisi pro hodnocení nabídek, která zároveň plní 

funkci pro otevírání obálek ve složení : Ing. Václav Brož, Josef Duspiva, Bc. Hana Vránová a 

náhradníci : Karel Novotný, Jiří Křivánek, Mgr. Jitka Pomikálková. 

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

Usnesení č. 199/8  bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci Obnova Horního rybníka 

v k.ú. Štipoklasy. Jedná se doplnění dalšího bankovního spojení zhotovitele. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci Obnova Horního rybníka v k.ú. 

Štipoklasy. Podepsání Dodatku č.1 zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 199/9 bylo schváleno. 

 

c) Starosta informoval o přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci Úprava 

prostranství včetně kříže. Obec čeká na Registraci akce a podmínky pro vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

ZO bere na vědomí stav dotace na akci Úprava prostranství včetně kříže. 

 

d)  ZO bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za 

rok 2016 dne 13.3.2017. Přezkoumání provedli kontroloři Krajského úřadu Středočeského 

kraje. Výsledek přezkoumání : nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok 

2016. 

 

e)  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. 199/10 bylo schváleno. 

 

f)  Předsedkyně kulturního výboru navrhla možnost navštívit památky ve Zruči nad Sázavou. 

Návrh na přispění částkou 2 500,-Kč (pohoštění+vstupy). 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje příspěvek na návštěvu památek Zruče nad Sázavou částkou maximálně 2 500,-

Kč. 

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

Usnesení č. 199/11 bylo schváleno. 

 

 



g)  Starosta informoval o přesunu akce Čarodějnice na 3.6.2017 z důvodu nepřízně počasí. 

ZO ber na vědomí nový termín akce Čarodějnice. 

 

h)  Starosta dále informoval o svozu nebezpečného a velkoobjemného odpadu, který proběhne 

od 5.5.2017 do 9.5.2017. 

ZO bere na vědomí svoz odpadů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


