
Zápis č. 213 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 10.4.2019  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. 

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

                 Bc. H.Vránová 

Omluveni :  -  

Hosté :  M.Pomikálek 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 212 ze dne 13.2.2019. 

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

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Bc. H. Vránovou a J.Duspivu, 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 213/1 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 2018 

4)   Účetní závěrka za rok 2018 

5)   Pozemková úprava Útěšenovice 

6)   Různé 

7)   Diskuze 

8)   Závěr 

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

Usnesení č. 213/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 2. rozpočtového opatření roku 2019 

Příjmy :                                 187 320,00 Kč                                

Výdaje :                                119 420,00 Kč    

Financování :                       - 67 900,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 2. Rozpočtové opatření roku 2019. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  03/2019. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 213/3  bylo schváleno. 

 



 

3.)  Závěrečný účet 

ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2018, nebyly podány žádné připomínky. 

Starosta dal hlasovat o schválení ZÚ 2018.   

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2018 

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

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

Usnesení č. 213/4  bylo schváleno. 

 

 

4.)  Účetní závěrka 

ZO projednalo účetní závěrku za účetní období 2018, sestavenou ke dni 31.12.2018. 

Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky za účetní období 2018. 

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Štipoklasy za 

účetní období 2018, sestavenou ke dni 31.12.2018. 

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

Usnesení č. 213/5  bylo schváleno. 

 

 

5.)  Pozemková úprava Útěšenovice 

Obec Štipoklasy byla přizvaná k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. 

Útěšenovice. 

ZO bere na vědomí zahájení řízení. 

 

6.) Různé 

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

rok 2018 dne 4.3.2019. 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 

2018. 

 

b)  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. 213/6  bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 618 o výměře 1 229 m2.  

Návrh usnesení : 

ZO vyhlašuje záměr č. 1/2019 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, prodat 

pozemek p.č. 618 o výměře 1 229 m2. 

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

Usnesení č. 213/7 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



d)  ZO projednalo žádost o podporu provozu Linky bezpečí z.s.,  příspěvek ve výši 2 000 Kč. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje příspěvek ve výši 2 000,- Kč na provoz Linky bezpečí z.s.. 

Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   2                   Proti :   5                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 213/8 nebylo schváleno. 

 

e)  ZO projednalo směrnici obce Štipoklasy o zadávání veřejných zakázek. 

Návrh na usnesení : 

ZO schvaluje směrnici obce Štipoklasy – zadávání veřejných zakázek. 

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

Usnesení č. 213/9 bylo schváleno. 

 

f)  Kulturní výbor navrhl návštěvu Sázavského kláštera a hutě František dne 14.6.2019. 

Návrh na přispění částkou 7 tis.Kč (pohoštění+vstupy- dle počtu přihlášených). 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje příspěvek na návštěvu Sázavského kláštera a hutě František částkou maximálně 

7 tis.Kč. 

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

Usnesení č. 213/10 bylo schváleno. 

 

g)  Starosta seznámil s konáním Dne Země 17.4.2019. 

ZO bere na vědomí konání Dne Země. 

 

h)  Starosta informoval o akci Pálení čarodějnic dne 30.4.2019. 

ZO bere na vědomí Pálení čarodějnic. 

  

i)  Starosta informoval o konání rybářských závodů dne 1.6.2019. Návrh příspěvku na závody 

ve výši 3 000,-Kč. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje příspěvek na konání rybářských závodů ve výši 3 000,-Kč. 

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

Usnesení č. 213/11 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termín příštího zasedání ZO je ve středu 12.6.2019 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.45 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 2.rozpočtového opatření 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  15.4.2019 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

             Bc. Hana Vránová                                                                     Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

             Josef Duspiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


