
Zápis č. 215 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 4.9.2019  
 

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 :  - 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 214 ze dne 12.6.2019. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Karla Novotného a Milana Málka  a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu K.Novotného a M.Málka, 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 215/1 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)   Dotace ze SK rybník Fialák 

4)   Hasičská siréna 

5)   Různé 

6)   Diskuze 

7)   Závěr 

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

Usnesení č. 215/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 4. rozpočtového opatření roku 2019 

Příjmy :                         43 572,00 Kč                       

Výdaje :                        83 875,00 Kč         

Financování :                40 303,00 Kč        

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 4. Rozpočtové opatření roku 2019. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  08/2019. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 215/3  bylo schváleno. 

 

 



3.) Dotace ze SK rybník Fialák 

Zastupitelstvo obce projednalo přijetí dotace ze Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy na realizaci projektu Obnova rybníka Fialák v k.ú. Štipoklasy u Černín ev.číslo 

projektu FŽP/RVN/038028/2019. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje přijetí dotace ve výši 600 380 Kč z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Obnova rybníka Fialák v k.ú. 

Štipoklasy u Černín ev.číslo projektu FŽP/RVN/038028/2019. 

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

Usnesení č. 215/4 bylo schváleno.  

 

4.) Hasičská siréna 

Hasičská siréna byla sundána z důvodu nefunkčnosti a po rozebrání bude buď opravena nebo 

zakoupena jiná. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav hasičské sirény. 

 

5.) Různé 

a) ZO projednalo Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na 

akci Obnova rybníka Fialák v kú. Štipoklasy u Černín jehož základním hodnotícím kritérium 

je nejnižší nabídková cena v Kč uvedená bez DPH.  

Zastupitelstvo obce ustanovuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro 

otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :  Radek Křivánek, 

Bc.Miroslav Ptáček, Ondřej Havlovic. 

Náhradníci : Img. Václav Brož, Milan Málek, Karel Novotný. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje komisi pro hodnocení nabídek  Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci Obnova rybníka Fialák v kú. Štipoklasy u Černín ve složení 

:   Radek Křivánek, Bc.Miroslav Ptáček, Ondřej Havlovic a náhradníky : Ing. Václav Brož, 

Milan Málek, Karel Novotný. 

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

Usnesení č. 215/5 bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 70/10 o výměře 44 m2 v k.ú. Štipoklasy u 

Černín. 

Návrh usnesení : 

ZO vyhlašuje Záměr č. 2/2019 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění, prodat 

pozemek p.č. 70/10 o výměře 44 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín. 

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

Usnesení č. 215/6  bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo návrh na prodej pozemku p.č. 284/3 o výměře 161 m2 v k.ú. Štipoklasy u 

Černín. 

Návrh usnesení : 

ZO vyhlašuje Záměr č. 2/2018 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění, prodat 

pozemek p.č. 284/3 o výměře 161 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín. 

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

Usnesení č. 215/7  bylo schváleno. 

 

 



 

 

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

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy kontrolní a finančního výboru. 

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

Usnesení č. 215/8  bylo schváleno. 

 

e) ZO projednalo žádost firmy Flexum Trade a.s. Vilémovice o umístnění banneru 

(reklamního poutače). 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje žádost firmy Flexum Trade a.s. Vilémovice o umístnění banneru (reklamního 

poutače). 

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

Usnesení č. 215/9  nebylo schváleno. 

 

f)  Předsedkyně kulturního výboru navrhla navštívit divadelní představení Holoubátko na 

rožni, Tylovo divadlo v Kutná Hora. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup vstupenek na představení Holoubátko na rožni, které se uskuteční dne 

23.9.2019 v Tylově divadle v Kutné Hoře. 

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

Usnesení č. 215/10  bylo schváleno. 

 

g) ZO bylo seznámeno s pořádáním Setkání seniorů ve spolupráci s obcí Černíny dne 

10.10.2019 v Bahně. 

ZO bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 25.9.2019 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.30 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 4.rozpočtového opatření 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  9.9.2019 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

 

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

             Karel Novotný                                                                     Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

             Milan Málek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


