
Zápis č. 224 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 30.12.2020  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva. 

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

Omluveni :  K.Novotný, Bc.H.Vránová  

Hosté :  - 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 223 ze dne 4.11.2020. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Ing. Václava Brože a Milana Málka a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu Ing. V.Brože a M.Málka, 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 224/1 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)   Rozpočet na rok 2021 

4)   Dopravní obslužnost 

5)   Smlouva dodatek ZERS spol.s.r.o. 

6)   Územní plán obce Štipoklasy 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

9)   Závěr 

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

Usnesení č. 224/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  

ZO projednalo návrh 6. rozpočtového opatření roku 2020 

Příjmy :                             230 544,00 Kč 

Výdaje :                           -122 350,00 Kč         

Financování :                   -352 894,00 Kč    

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 6. Rozpočtové opatření roku 2020. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  12/2020. Zajistí hospodářka obce.  

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

Usnesení č. 224/3  bylo schváleno. 

 



3.)  Rozpočet na rok 2021 

ZO projednalo Návrh rozpočtu na rok 2021  

Příjmy :           1 928 700 Kč 

Výdaje :          2 428 200 Kč 

Financování :     499 500 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje rozpočet obce Štipoklasy na rok 2021 jako schodkový, kde schodek je vyrovnán 

prostředky z minulých let. 

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

Usnesení č. 224/4 bylo schváleno. 

 

4.) Dopravní obslužnost 

ZO projednalo smlouvu č.651/044/2021 s dopravcem ARRIVA Východní Čechy a.s. o 

veřejných službách v přeprav cestujících k zajištění dopravní obslužnosti. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis smlouvy č.651/044/2021 s dopravcem ARRIVA Východní Čechy a.s. o 

veřejných službách v přeprav cestujících k zajištění dopravní obslužnosti, příspěvek na úhradu 

prokazatelné ztráty maximálně do výše 21 584,- Kč. Podpis smlouvy zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 224/5  bylo schváleno. 

 

5.) Smlouva dodatek ZERS spol. s.r.o. 

ZO projednalo dodatek č.1 obchodní smlouvy (zajištění využití nebo zneškodnění dodaných 

rozložitelných odpadů). 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis Obchodní smlouva – dodatek č.1 se zhotovitelem ZERS spol. s.r.o. - 

zajištění využití nebo zneškodnění dodaných rozložitelných odpadů. Podpis dodatku obchodní 

smlouvy zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 224/6  bylo schváleno. 

 

6.) Územní plán obce Štipoklasy 

Obci Štipoklasy končí v roce 2022 platnost stávajícího územního plánu, proto navrhuje 

zpracovat nový územní plán. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje pořízení územního plánu obce Štipoklasy a zároveň určuje starostu obce pro 

spolupráci při pořizování územního plánu.  

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

Usnesení č. 224/7  bylo schváleno. 

 

7.)  Různé 

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

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy finančního a kontrolního výboru. 

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

Usnesení č. 224/8  bylo schváleno. 

 

 

 



b)  ZO projednalo uzavírání pracovně právních vztahů mezi obcí a členy zastupitelstva obce 

pro rok 2021. 

Návrh usnesení : 

ZO vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva : 

Bc. Hanou Vránovou (dohoda o pracovní činnosti). Josefem Duspivou (dohoda o provedení 

práce), Jiřím Křivánkem (dohoda o provedení práce), Karlem Novotným (dohoda o provedení 

práce) a Milanem Málkem (dohoda o provedení práce) s účinností od 1.1.2021. 

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

Usnesení č. 224/9  bylo schváleno. 

 

c)  ZO bylo seznámeno s odpisovým plánem na rok 2021. 

ZO bere na vědomí odpisový plán obce Štipoklasy na rok 2021. 

 

d)  ZO bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu na rok 2021 a Návrhem střednědobého výhledu 

rozpočtu na období 2021-2025 svazku obcí EKOSO. 

ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu. 

 

e)  ZO se seznámilo s Návrhem rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko na rok 2021 a 

Střednědobým výhledem DSO Mikroregion Zbraslavicko na roky 2022 – 2024. 

ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu a Střednědobý výhled DSO Mikroregion 

Zbraslavicko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 3.3.2021 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.45 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 6.rozpočtového opatření 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  4.1.2021 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

           Ing. Václav Brož                                                                      Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

             Milan Málek 

  


