
Zápis č. 222 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 16.9.2020  
 

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. 
 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 221 ze dne 24.6.2020. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Bc. Hanu Vránovou a Karla Novotného  a   jako 

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

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

Usnesení č. 222/1 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)   Zpevněná plocha Štipoklasy - dotace 

4)   Sporoinvest 

5)   Záměr – směna pozemku 

6)   Smlouva bioodpad – ZERS spol. s.r.o. 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

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

Usnesení č. 222/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  
ZO projednalo návrh 4. rozpočtového opatření roku 2020 

Příjmy :                             233 852,00 Kč 

Výdaje :                              36 000,00 Kč         

Financování :                  -197 852,00 Kč    

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje 4. Rozpočtové opatření roku 2020. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 
účetního období  09/2020. Zajistí hospodářka obce.  
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 222/3  bylo schváleno. 



3.) Zpevněná plocha Štipoklasy - dotace 

Zastupitelstvo obce projednalo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
na realizaci projektu Zpevněná plocha Štipoklasy ev.číslo projektu FOV/OBV/042828/2020. 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje přijetí dotace ve výši 143 000 Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání 
Obnova venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
Zpevněná plocha Štipoklasy ev.číslo FOV/OBV/042828/2020. 

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

Usnesení č. 222/4  bylo schváleno. 
 

4.) Sporoinvest 

ZO projednalo zrušení  majetkového účtu Sporoinvest vedený u České spořitelny a.s. 
Finanční prostředky budou použity na akci Tlaková kanalizace v obci Štipoklasy. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zrušení majetkového účtu Sporoinvest vedený u České spořitelny a.s., pokud se 

uskuteční výstavba tlakové kanalizace. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 222/5  bylo schváleno. 
 

5.) Záměr směna pozemku 

ZO projednalo směnu pozemků  p.č. 79/8 o výměře 468 m2 ve vlastnictví obce Štipoklasy v 
k.ú. Štipoklasy u Černín za pozemek p.č. 71/8 díl a) oddělen z pozemku p.č. 71/2 o výměře 
290 m2 a pozemek p.č. 71/8 díl b) oddělen z pozemku p.č. 72/1 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Štipoklasy u Černín dle geometrického plánu č.205-182/2016 ze dne 18.8.2016. 

Návrh usnesení : 
ZO vyhlašuje Záměr č. 1/2020 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění, směnit 
tyto pozemky p.č. 79/8 o výměře 468 m2 ve vlastnictví obce Štipoklasy v k.ú. Štipoklasy u 
Černín za pozemek p.č. 71/8 díl a) oddělen z pozemku p.č. 71/2 o výměře 290 m2 a pozemek 

p.č. 71/8 díl b) oddělen z pozemku p.č. 72/1 o výměře 10 m2 ve vlastnictví  

v k.ú. Štipoklasy u Černín, dle geometrického plánu č. 205-182/2016 ze dne 18.8.2016. 

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

Usnesení č. 222/6  bylo schváleno. 
 

6.)  Smlouva bioodpad – ZERS spol. s.r.o. 

ZO projednalo smlouvu s firmou ZERS spol.s.r.o na zajištění využití nebo zneškodnění 
biologického rozložitelného odpadu. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje podpis smlouvy s firmou ZERS spol.s.r.o. na zajištění využití nebo zneškodnění 
biologického rozložitelného odpadu. Podpis smlouvy zajistí starosta obce. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 222/7  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. 222/8  bylo schváleno. 



 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 4.11.2020 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.30 hod. 

 

Přílohy zápisu : 
- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 
- návrh 4.rozpočtového opatření 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  24.9.2020 

 

 

 

 

 

 

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

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

………………………………….                                        ……………………………….. 
          Bc. Hana Vránová                                                                    Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

             Karel Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


