
Zápis č. 206 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 25.4.2018  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 205 ze dne 7.3.2018. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  KN a HV   a   jako zapisovatele zápisu J.V. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu KN a HV, zapisovatelem J.V. 

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

Usnesení č. 206/1 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)   Závěrečný účet za rok 2017 

4)   Účetní závěrka za rok 2017 

5)   Členské příspěvky DSO Zbraslavicko+MAS Lípa 

6)   Dodatek ke SoD Rybník Kozličák 

7)   Lesopark 

8)   Různé 

9)   Diskuze 

10) Závěr 

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

Usnesení č. 206/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 2. rozpočtového opatření roku 2018 

Příjmy :                           -2 939,00 Kč                                       

Výdaje :                      +121 485,00 Kč     

Financování :             +124 424,00 Kč    

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 2. Rozpočtové opatření roku 2018. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  04/2018. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 206/3  bylo schváleno. 

3.)  Závěrečný účet za rok 2017 

ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2017, nebyly podány žádné připomínky. 

Starosta dal hlasovat o schválení ZÚ 2017.   

 

 

 



Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2017 

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

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

Usnesení č. 206/4  bylo schváleno. 

 

4.)  Účetní závěrka za rok 2017 

ZO projednalo účetní závěrku za účetní období 2017, sestavenou ke dni 31.12.2017. 

Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky za účetní období 2017. 

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Štipoklasy za 

účetní období 2017, sestavenou ke dni 31.12.2017. 

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

Usnesení č. 206/5  bylo schváleno. 

 

5.)  Členské příspěvky DSO Zbraslavicko+MAS Lípa 

ZO projednalo příspěvky stanovené na základě počtu obyvatel k 1.1.2017 : obec  Štipoklasy – 

143 obyvatel příspěvek ve výši 15,-Kč/obyvatel, celkem na rok 2018 činí příspěvek 2 145,-

Kč.  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje členské příspěvky ve výši 15,-Kč/obyvatel (z toho 9,-Kč/obyvatel na 

Mikroregion Zbraslavicko a 6,-Kč/obyvatel na MAS Lípa), na rok 2018 celkem příspěvek ve 

výši 2 145,-Kč. 

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

Usnesení č. 206/6 bylo schváleno. 

 

6.)  Dodatek ke SoD Rybník Kozličák 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova 

rybníka Kozličák v k.ú. Štipoklasy“. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova rybníka Kozličák v k.ú. 

Štipoklasy“. Podpis dodatku č. 3 zajistí starosta. 

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

Usnesení č. 206/7  bylo schváleno. 

 

7.)  Lesopark 

Obec oslovila čtyři firmy s nabídkou na výsadbu Lesoparku v obci Štipoklasy. ZO projednalo 

písemné tři cenové nabídky. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 

Nejnižší cenová nabídka byla od firmy Radek Kobylák – zahradnické služby Zbraslavice 259, 

285 21 Zbraslavice, IČO 712 59 040, částka 120 400,00 Kč. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nabídku na výsadbu Lesoparku v obci Štipoklasy od firmy  Radek Kobylák – 

zahradnické služby Zbraslavice 259, 285 21 Zbraslavice, IČO 71259040, v částce 120 400,00 

Kč. Zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 206/8  bylo schváleno. 

 

8.)  Různé 

a)  ZO projednalo nákup trezoru na obecní úřad. 

Návrh usnesení : 



ZO schvaluje nákup trezoru na obecní úřad v částce max. 15 tis.Kč. Zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 206/9  bylo schváleno. 

 

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

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy finančního a kontrolního výboru. 

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

Usnesení č. 206/10  bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo návrh předsedkyně kulturního výboru navštívit zámek Kačinu. 

Návrh na přispění částkou 6 tis.Kč (pohoštění+vstupy- dle počtu přihlášených). 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje příspěvek na návštěvu zámku Kačina částkou maximálně 6 tis.Kč. 

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

Usnesení č. 206/11 bylo schváleno. 

 

d)  ZO projednalo limit pokladního zůstatku. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje limit pokladního zůstatku 50 tis. Kč. 

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

Usnesení č. 206/12 bylo schváleno. 

 

e) Starosta seznámil ZO se svozem nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který bude 

probíhat ve dnech 4.5.-7.5.2018. 

ZO bere na vědomí svoz odpadů. 

 

f)  Starosta informoval o pálení čarodějnic, které se uskuteční v pondělí 30.4.2018. 

ZO bere na vědomí pálení čarodějnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrmín příštího zasedání ZO je ve středu 13.6.2018 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.20 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 2.rozpočtového opatření 

- návrh Dodatku ke SoD 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne : 2.5.2018    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


