
Zápis č. 220 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 15.4.2020  

 

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. 
Jednání zastupitelstva proběhne dle Usnesení vlády č.388 ze dne 6.4.2020  a  doporučení 
Ministerstva vnitra, bude splněna povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a 
povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2m. 
 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 219 ze dne 4.3.2020. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Jiřího Křivánka a Karla Novotného  a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu J.Křivánka a K.Novotného, 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 
Hlasování :   Přítomno :    7          Pro :  7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/1 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)   Informace koronavirus COVID 19  

4)   Cesta ke Starému rybníku 

5)   Závěrečný účet za rok 2019 

6)   Účetní závěrka za rok 2019 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

9)   Závěr 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  
ZO projednalo návrh 2. rozpočtového opatření roku 2020 

Příjmy :                                        0,00 Kč 

Výdaje :                              54 463,00 Kč         

Financování :                      54 463,00 Kč    

 
 



Návrh usnesení : 
ZO schvaluje 2. Rozpočtové opatření roku 2020. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 
účetního období  04/2020. Zajistí hospodářka obce.  
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/3  bylo schváleno. 
 

 

3.) Informace koronavirus COVID 19 

Starosta informoval o opatřeních vzhledem k stávajícímu stavu. 
Poděkování za ušití roušek. Kulturní a společenské akce pořádané obcí se do 
doby povolení pozastavují. 
ZO bere na vědomí informace o koronavirusu a pořádání akcí. 
 

4.) Cesta ke Starému rybníku 

a)  ZO bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek zpracovanou v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci s názvem :  Štipoklasy – cesta ke starému rybníku, 
oprava povrchu. Přidělení uvedené veřejné zakázky firmě Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., 

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ 284 47 085, jejíž nabídka byla vyhodnocena s nejnižší 
nabídkovou cenou 1 039 000,00 Kč bez DPH. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci s názvem :  
Štipoklasy – cesta ke Starému rybníku, oprava povrchu. Přidělení uvedené veřejné zakázky 
firmě Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ 284 47 085, 
jejíž nabídka byla vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou 1 039 000,00 Kč bez DPH. 

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

Usnesení č. 220/4 bylo schváleno. 
 

b)  ZO projednalo uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem  Konstrukce a dopravní 
stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ 284 47 085, za cenu 1 039 000,00 Kč bez 
DPH. 

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., 
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ 284 47 085, za cenu 1 039 000,00 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 :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/5 bylo schváleno. 
 

c)  ZO projednalo nabídku na výkon technického dozoru na akci : Štipoklasy – cesta ke 

Starému rybníku, oprava povrchu, od max. do částky 43 560,- Kč dle 
odpracovaných hodin. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje výkon technického dozoru na akci : Štipoklasy – cesta ke Starému 
rybníku, oprava povrchu, max. do výše 43 560,-Kč. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/6 bylo schváleno. 
 

 

 

 



5.) Závěrečný účet za rok 2019 

ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2019, nebyly podány žádné připomínky. 
Starosta dal hlasovat o schválení ZÚ 2019.   
Návrh usnesení : 
ZO Štipoklasy schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2019 
s vyjádřením : ZO souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/7  bylo schváleno. 
 

6.)  Účetní závěrka za rok 2019 

ZO projednalo účetní závěrku za účetní období 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019. 
Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky za účetní období 2019. 
Návrh usnesení : 
ZO Štipoklasy schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Štipoklasy za 
účetní období 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/8  bylo schváleno. 
 

7.)  Různé 

a)  ZO projednalo zápisy kontrolního a finančního výboru. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zápisy kontrolního a finančního výboru. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/9  bylo schváleno. 
 

b)  ZO navrhlo vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie prodloužení splatnosti místních 
poplatků za odpad a ze psů a to do 30.9.2020. 

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje prodloužení splatnosti místních poplatků za odpad a ze psů, a to do 30.9.2020. 
Doporučujeme upřednostnit bezhotovostní platbu. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/10  bylo schváleno. 
 

c)  ZO projednalo vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na akci Zpevněná plocha 
Štipoklasy.  Budou osloveny 3 firmy z regionu. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
celková nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise bude složena ze zastupitelstva 
obce.  

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na akci Zpevněná plocha 
Štipoklasy.  Budou osloveny 3 firmy z regionu. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
celková nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise bude složena ze zastupitelstva 

obce.  

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

Usnesení č. 220/11  bylo schváleno. 
 

d)  ZO projednalo zalesňování (nákup sadby) a vyžínání obecního lesa. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje nákup sadby a vyžínání. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/12  bylo schváleno. 



e)  ZO projednalo dát zhotovit kategorizaci vodního díla – rybník Fialák. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zhotovení kategorizaci vodního díla – rybník Fialák. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 220/13 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 24.6.2020 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.30 hod. 

 

Přílohy zápisu : 
- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 
- návrh 2.rozpočtového opatření 
  

Zápis byl vyhotoven dne :  23.4.2020 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                        ………………………………. 
       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

………………………………….                                        ……………………………….. 
           Jiří Křivánek                                                                          Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

            Karel Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


