
Zápis č. 212 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 13.2.2019  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. 

Přítomni : R.Křivánek, Ing. V.Brož, J.Duspiva, J.Křivánek, M.Málek, K.Novotný 

Omluveni :  Bc. H.Vránová  

Hosté :  - 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 211 ze dne 19.12.2018. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Ing. Václava Brože a Milana Málka  a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Ing. V. Brože a M.Málka, 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 212/1 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)   Zpráva o stavu veřejného pořádku – Policie  ČR 

4)   Rybník Fialák 

5)  Obecní les 

6)  Komunikace ke Starému rybníku 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

9)   Závěr 

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

Usnesení č. 212/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 1. rozpočtového opatření roku 2019 

Příjmy :                                     4 500,00 Kč                                

Výdaje :                                  60 000,00 Kč    

Financování :                          55 500,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 1. Rozpočtové opatření roku 2019. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  01/2019. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 212/3  bylo schváleno. 

 



 

3.)  Zpráva o stavu veřejného pořádku – Policie ČR 

ZO bylo seznámeno se Zprávou o stavu veřejného pořádku Policie ČR obvodní oddělení 

Zbraslavice za rok 2018. V územním obvodu byly v roce 2018 spáchány 3 trestné činy  

(majetkové trestné činy a maření výkonu úředního rozhodnutí) , 3 přestupky (proti 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu) 

ZO bere na vědomí stav veřejného pořádku na území obvodního oddělení Policie ČR 

Zbraslavice. 

 

4.)  Rybník Fialák 

Žádost o poskytnutí dotace z programu 2019 Středočeského kraje byla podána, rozhodnutí o 

přidělení dotace bude známo cca červen 2019. 

ZO bere na vědomí průběh dotace na rybník Fialák. 

 

 

5.)  Obecní les 

Dřevo napadené kůrovcem bylo vytěženo, les je z větší části vyčištěn a probíhá příprava na 

jeho zalesnění (dub, smrk).  

ZO bere na vědomí stav obecního lesa. 

 

 

6.) Komunikace ke Starému rybníku 

ZO projednalo podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora 

obnovy místních komunikací na akci „ Štipoklasy – cesta ke Starému rybníku, oprava 

povrchu“ a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši 30% z celkově 

uznatelných nákladů akce. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro 

dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na akci „ Štipoklasy – cesta ke 

Starému rybníku, oprava povrchu“ a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve 

výši 30% z celkově uznatelných nákladů akce. 

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

Usnesení č. 212/4 bylo schváleno. 

 

 

7.) Různé 

a)  ZO projednalo strategický rozvojový plán obce Štipoklasy 2019 – 2029. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje Strategický rozvojový plán obce Štipoklasy 2019 – 

2029.  

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

Usnesení č. 212/5 bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo Záměr obce Štipoklasy č. 1/2018 na směnu pozemků p.č. 456/4 o výměře 

64 m2 ve vlastnictví obce Štipoklasy v k.ú. Štipoklasy u Černín za pozemek p.č. 101/2 o 

výměře 64 m2 ve vlastnictví Ing. Blanky Srpové  k.ú. Štipoklasy dle geometrického plánu 

č.220-418/2018 ze dne 12.12.2018. 

ZO navrhlo směnu pozemků s Ing. B.Srpovou. 



Návrh usnesení :  ZO schvaluje směnu pozemků p.č. 456/4 o výměře 64 m2 ve vlastnictví 

obce Štipoklasy v k.ú. Štipoklasy u Černín za pozemek p.č. 101/2 o výměře 64 m2 ve 

vlastnictví Ing. Blanky Srpové  k.ú. Štipoklasy dle geometrického plánu č.220-418/2018 ze 

dne 12.12.2018. Sepsání směnné smlouvy zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 212/6  bylo schváleno. 

 

c)  ZO bylo seznámeno s inventarizační zprávou za rok 2018. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2018. 

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

Usnesení č. 212/7 bylo schváleno. 

 

d)  ZO bylo seznámeno se směrnicemi obce Štipoklasy. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje předložené směrnice obce Štipoklasy. 

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

Usnesení č. 212/8 bylo schváleno. 

 

e)  ZO projednalo nákup křovinořezu. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup křovinořezu, částka max. 18 000 Kč. 

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

Usnesení č. 212/9 bylo schváleno. 

 

f)  ZO projednalo nutnost ořezání proschlých větví u lip. 

ZO bere na vědomí prořez stromů. 

 

g)  Kulturní výbor navrhl uspořádat MDŽ na obecním úřadě ve Štipoklasech dne 20.3.2019. 

Obec zajistí pohoštění. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uspořádání MDŽ. 

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

Usnesení č. 212/10 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termín příštího zasedání ZO je ve středu 10.4.2019 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.45 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 1.rozpočtového opatření 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  21.2.2019 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                        ………………………………. 

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

………………………………….                                        ……………………………….. 

              Ing. Václav Brož                                                                     Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

              Milan Málek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


