
Zápis č. 216 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 25.9.2019  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. 

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

Bc. H.Vránová 

Omluveni :  J.Křivánek  

Hosté :  J.Bříza 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 215 ze dne 4.9.2019. 

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

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

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

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 216/1 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)   Výběrové řízení rybník Fialák  

4)   Prodej pozemků 

5)   Různé 

6)   Diskuze 

7)   Závěr 

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

Usnesení č. 216/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 5. rozpočtového opatření roku 2019 

Příjmy :                         204 860,00 Kč                       

Výdaje :                          58 000,00 Kč         

Financování :               -146 860,00 Kč        

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 5. Rozpočtové opatření roku 2019. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  09/2019. Zajistí hospodářka obce. 

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

Usnesení č. 216/3  bylo schváleno. 

 

 



3.) Výběrové řízení rybník Fialák 

a)  ZO bere na vědomí Zprávu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek zpracovanou 

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci s názvem :  Obnova 

rybníka Fialák v k.ú. Štipoklasy u Černín. Přidělení uvedené veřejné zakázky firmě 

Stavitelství Mutl, s.r.o., Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, IČ 290 16 037, jejíž nabídka byla 

vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou 727 046,30 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci s názvem :  

Obnova rybníka Fialák v k.ú. Štipoklasy u Černín. Přidělení uvedené veřejné zakázky firmě 

Stavitelství Mutl, s.r.o., Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, IČ 290 16 037, jejíž nabídka byla 

vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou 727 046,30 Kč bez DPH. 

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

Usnesení č. 216/4 bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Stavitelství Mutl, s.r.o., 

Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, IČ 290 16 037, za cenu 727 046,20 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Stavitelství Mutl, s.r.o., Lorecká 465, 284 

01 Kutná Hora, IČ 290 16 037, za cenu 727 046,20 Kč bez DPH  a pověřuje starostu obce 

uzavřít smlouvu s výše uvedeným vybraným uchazečem, a to po uplynutí lhůty pro podání 

námitek a splnění všech požadavků dle zákona.  

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

Usnesení č. 216/5 bylo schváleno. 

 

 

4.) Prodej pozemků 

a)  ZO projednalo Záměr obce Štipoklasy č. 2/2019 na prodej pozemku p.č. 70/10 o výměře 

44 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín v majetku obce, za cenu 50 Kč/m2. 

ZO navrhlo prodej pozemku Bc. Haně Vránové. Jedná se o narovnání majetkoprávních 

vztahů, tento pozemek ve vlastnictví obce je v dlouhodobém užívání žadatelky o koupi 

pozemku a obec k tomuto pozemku nemá přístup a nevyužívá je.    

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 70/10 o výměře 44 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín  

zveřejněného záměrem č. 2/2019 Bc. Haně Vránové za cenu 50,-Kč/m2.  

Náklady hradí obec. Sepsání smlouvy zajistí starosta obce. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :  5                   Proti :   0                    Zdrželi se :   1 

Usnesení č. 216/6 bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo Záměr obce Štipoklasy č. 3/2019 na prodej pozemku p.č. 284/3 o výměře 

161 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín v majetku obce, za cenu 50 Kč/m2. 

ZO navrhlo prodej pozemku Petrovi Tekverkovi. Jedná se o narovnání majetkoprávních 

vztahů, tento pozemek ve vlastnictví obce je v dlouhodobém užívání žadatele o koupi 

pozemku a obec k tomuto pozemku nemá přístup a nevyužívá je.    

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 284/3 o výměře 161 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín  

zveřejněného záměrem č. 3/2019 Petrovi Tekverkovi za cenu 50,-Kč/m2.  

Náklady hradí obec. Sepsání smlouvy zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 216/7 bylo schváleno. 

 



 

 

5.) Různé 

a)  ZO navrhlo na zimní údržbu najmout M.Blehu. Se zhotovitelem bude sepsána smlouva o 

dílo. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací s M.Blehou. 

Podpis smlouvy zajistí starosta. 

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

Usnesení č. 216/8 bylo schváleno. 

 

b)  ZO navrhlo uzavřít Smlouvu o výkonu technického dozoru investora na akci Obnova 

rybníka Fialák v k.ú. Štipoklasy u Černín se zhotovitelem Ing. Ondřejem Štěpánem. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje uzavřít smlouvu s Ing. Ondřejem Štěpánem o výkonu technického dozoru 

investora na akci Obnova rybníka Fialák v k.ú. Štipoklasy u Černín. 

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

Usnesení č. 216/9 bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo výsadbu stromů u rybníka Kozličák. Nabídka od R.Kobyláka  na výsadbu 

9ks stromů (dub, javor, lípa) je 55 tis. Kč. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje výsadbu stromů u rybníka Kozličák v částce 55 tis.Kč. Výsadbu provede 

R.Kobylák. 

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

Usnesení č. 216/10 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 30.10.2019 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.30 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 5.rozpočtového opatření 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  3.10.2019 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

            Josef Duspiva                                                                     Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

             Bc. Hana Vránová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


