
Zápis č. 223 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 4.11.2020  
 

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. 222 ze dne 16.9.2020. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Josefa Duspivu a Jiřího Křivánka  a   jako 

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

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

Usnesení č. 223/1 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)   Návrh rozpočtu na rok 2021 

4)   Směna pozemků 

5)   Obecní les 

6)   Odkanalizování obce 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

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

Usnesení č. 223/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  
ZO projednalo návrh 5. rozpočtového opatření roku 2020 

Příjmy :                               90 000,00 Kč 

Výdaje :                             -11 856,00 Kč         

Financování :                   -101 856,00 Kč    

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje 5. Rozpočtové opatření roku 2020. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 
účetního období  10/2020. Zajistí hospodářka obce.  
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 223/3  bylo schváleno. 



3.)  Návrh rozpočtu na rok 2021 

ZO projednalo Návrh rozpočtu na rok 2021  

Příjmy :           1 928 700 Kč 

Výdaje :          2 428 200 Kč 

Financování :     499 500 Kč 

ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2021. 
 

4.) Směna pozemků 

ZO projednalo Záměr obce Štipoklasy č. 1/2020 na  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  ve vlastnictví 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. 

ZO navrhlo směnu pozemků s  

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje směnu pozemků p.č. 79/8 o výměře 468 m2  k.ú. Štipoklasy u Černín zapsán na 
LV 10001, vlastník obec Štipoklasy za pozemek p.č. 71/8 díl a) (oddělen od pozemku p.č. 71/2) 
o výměře 290 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín a za pozemek p.č. 71/8 díl b) (oddělen z pozemku 

p.č. 72/1) o výměře 10 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín, oba pozemky jsou zapsané na LV 725, 
vlastník , doplatek 50,-Kč/m2. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do KN 
hradí obec. Řízením a sepsáním smlouvy bude pověřen právní zástupce, jelikož na pozemcích 
p.č. 71/2 a 72/1 je zástavní právo smluvní. 
Dále ZO pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy a vkladu do KN. 

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

Usnesení č. 223/4  bylo schváleno. 
 

5.) Obecní les 

ZO projednalo nutnou prořezávku ve smrkovém porostu. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje prořezávku smrkového porostu. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 223/5  bylo schváleno. 
 

6.) Odkanalizování obce 

ZO projednalo zadat výběrové řízení na „Projektovou dokumentaci – Tlaková kanalizace 
Štipoklasy“. 
Budou osloveny minimálně tři projektanti z regionu. Komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek bude zastupitelstvo obce Štipoklasy.  

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zadat výběrové řízení na „Projektovou dokumentaci – Tlaková kanalizace 
Štipoklasy“. Výběrové řízení zpracuje , cena za zpracování do 10 tisíc korun. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 223/6  bylo schváleno. 
 

7.)  Různé 

a)  ZO navrhlo zimní údržbu letošní zimu řešit jednotlivě formou dohod. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zimní údržbu řešit jednotlivě formou dohod. 
Hlasování :   Přítomno :    7           Pro :  7              Proti :   0                     Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 223/7 bylo schváleno. 



 

b)  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. 223/8  bylo schváleno. 
 

c) ZO projednalo přílohu č.1 Plán inventur - Směrnice pro provedení inventarizace. 

Stanovila inventarizační komisi : 

Návrh usnesení 
ZO schvaluje přílohu č.1 Plán Inventur – směrnice pro provedení inventarizace a složení 
inventarizační komise  

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

Usnesení č. 223/9 bylo schváleno. 
 

d) ZO projednalo přílohu č.2 Seznam a značení inventurních a dodatečných inventurních  
soupisů - Směrnice pro provedení inventarizace. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje přílohu č. 2 Seznam a značení inventurních a dodatečných inventurních  soupisů 
- Směrnice pro provedení inventarizace. 

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

Usnesení č. 223/10 bylo schváleno. 
 

e)  ZO projednalo návrh likvidační komise 2/2020 na vyřazení majetku. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje návrh likvidační komise vyřazení majetku. 
Hlasování :       Přítomno :    7           Pro :   7              Proti :   0                     Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 223/11 bylo schváleno. 
 

f)  Dne 5.12.2020 proběhne každoroční Mikulášská nadílka, pokud to vládní nařízení povolí. 
ZO bere na vědomí Mikulášskou nadílku. 
 

g)  ZO projednalo nákup kalendářů Kutnohorsko na rok 2021. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje nákup kalendářů Kutnohorsko na rok 2021. 
Hlasování :       Přítomno :    7           Pro :   7              Proti :   0                     Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 223/12 bylo schváleno. 
 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 16.12.2020 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.00 hod. 

 

Přílohy zápisu : 
- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 
- návrh 5.rozpočtového opatření 
- návrh likvidační komise 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  11.11.2020 

 

 

 

 

 

 

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

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

………………………………….                                        ……………………………….. 
           Josef Duspiva                                                                      Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

            Jiří Křivánek 

 


