
Zápis č. 210 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 14.11.2018  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 7 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. 209 ze dne 31.10.2018. 

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

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

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

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

Usnesení č. 210/1 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)   Návrh rozpočtu na rok 2019 

4)   Obecní les (kůrovec) 

5)   Různé 

6)   Diskuze 

7)   Závěr 

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

Usnesení č. 210/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 5. rozpočtového opatření roku 2018 

Příjmy :                           - 46 999,00 Kč                                                     

Výdaje :                         -516 451,00 Kč 

Financování :                - 469 452,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 5. Rozpočtové opatření roku 2018. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  11/2018. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 210/3  bylo schváleno. 

 

 

3.)  Návrh rozpočtu na rok 2019 

ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Štipoklasy na rok 2019. 

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019. 

 

 

 



4.)  Obecní les (kůrovec) 

ZO projednalo vytěžení smrku v obecním lese, který je napaden kůrovcem. Vytěžení 

napadeného dřeva bylo oznámeno životnímu prostředí v Kutné Hoře. Těžba bude provedena 

svépomocí. Na jaře bude les znovu zalesněn dle hospodářského plánu. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje vytěžení smrku napadaného kůrovcem. 

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

Usnesení č. 210/4 bylo schváleno. 

 

5.)  Různé 

a)  ZO projednalo Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/326/2008 o závazku veřejné služby ve 

veřejné linkové dopravě s firmou ARRIVA Východní Čechy a.s. . Částka pro rok 2019 je 

stanovena maximálně do výše 16 000,-Kč. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis Dodatku č.11 ke smlouvě č. 651/326/2008 o závazku veřejné služby ve 

veřejné linkové dopravě s firmou ARRIVA Východní Čechy a.s., zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 210/5  bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo směrnice obce Štipoklasy. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje směrnice obce Štipoklasy. 

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

Usnesení č. 210/6  bylo schváleno. 

 

c)  ZO navrhlo na zimní údržbu najmout. Se zhotovitelem bude sepsána smlouva o dílo. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací . Podpis smlouvy 

zajistí starosta. 

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

Usnesení č. 210/7 bylo schváleno. 

 

d)  ZO navrhlo zpracovat nový Strategický rozvojový plán obce Štipoklasy.  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zpracování nového Strategického rozvojového plánu obce Štipoklasy. 

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

Usnesení č. 210/8 bylo schváleno. 

 

e)  Starosta navrhl výsadbu u rybníka Kozličák. Jednalo by se o dub (4 vzrostlé stromy), 

javor, lípa. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje výsadbu u rybníka Kozličák v částce cca 45 tis. Kč., výsadbu provede 

R.Kobylák.  

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

Usnesení č. 210/9 bylo schváleno. 

 

 

 

 



f) ZO projednalo uzavřít dohodu o skončení nájmu (nájemní smlouva č.2001008) na pozemek 

p.č. 126/5 a to ke dni 1.1.2019. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uzavřít dohodu o skončení nájmu nájemní smlouva č.2001008) na pozemek p.č. 

126/5 a to ke dni 1.1.2019. 

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

Usnesení č. 210/10  bylo schváleno. 

 

g)  ZO projednalo nákup materiálu (beton+štěrk) na opravu mostku na silnici ke Starému 

rybníku. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje nákup materiálu na opravu mostku. 

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

Usnesení č. 210/11  bylo schváleno. 

 

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

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy finančního a kontrolního výboru. 

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

Usnesení č. 210/12  bylo schváleno. 

 

i)  ZO bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko na rok 2019 a 

s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko na roky 2020 – 

2024. 

ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko. 

 

j)  ZO bylo seznámeno Návrhem rozpočtu Ekoso svazek obcí na rok 2019 a Návrhem 

střednědobého výhledu rozpočtu EKOSO svazek obcí 2019 – 2023. 

ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu EKOSO svazek obcí . 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 19.12.2018 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.45 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 5.rozpočtového opatření 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :    21.11.2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


