
Zápis č. 219 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 4.3.2020  
 

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. 218 ze dne 11.12.2019. 

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

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

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

Usnesení č. 219/1 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)   Rybník Fialák  

4)   Cesta ke Starému rybníku 

5)   Zpráva policie ČR za rok 2019 

6)   Různé 

7)   Diskuze 

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

Usnesení č. 219/2 bylo schváleno. 

  

2.) Rozpočtové opatření  
ZO projednalo návrh 1. rozpočtového opatření roku 2020 

Příjmy :                               86 430,00 Kč 

Výdaje :                              86 430,00 Kč         

Financování :                               0,00 Kč    

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje 1. Rozpočtové opatření roku 2020. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 
účetního období  02/2020. Zajistí hospodářka obce.  
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 219/3  bylo schváleno. 
 



 

3.) Rybník Fialák 

ZO informoval o průběhu stavby rybníka Fialák. 
ZO navrhuje zhotovení Manipulačního řádu na rybník Fialák.   

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zhotovení Manipulačního řádu na rybník Fialák Ing. N.Štěpánovou. 

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

Usnesení č. 219/4  bylo schváleno. 
 

4.) Cesta ke Starému rybníku 

Obec podala v roce 2019 žádost o dotaci MMR na akci „Štipoklasy – cesta ke Starému 
rybníku, oprava povrchu“. Obec dotaci v roce 2019 neobdržela. MMR po uvolnění dalších 
finančních prostředků zaslalo Registraci akce název akce „Štipoklasy – cesta ke Starému 
rybníku, oprava povrchu. Poskytovatel – Ministerstvo pro místní rozvoj z programu 11782 – 

Podpora rozvoje regionů 2019+, identifikační číslo akce 117D8210A1628. Náklady celkem 
na akci 1 269 049 Kč, požadovaná neinvestiční dotace ve výši 888 330 Kč. 
ZO souhlasí se zasláním potřebných dokladů pro vydání Rozhodnutí  o poskytnutí dotace. 
Návrh usnesení : 
ZO souhlasí se zasláním potřebných dokladů pro vydání Rozhodnutí  o poskytnutí dotace na 
akci „Štipoklasy – cesta ke Starému rybníku, oprava povrchu“ a zároveň zastupitelstvo obce 
Štipoklasy schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11782 – 

Podpora rozvoje regionů 2019+, identifikační číslo akce 117D8210A1628. Zajistí starosta 

obce. 

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

Usnesení č. 219/5  bylo schváleno. 
 

ZO projednalo zadat výběrového řízení na akci : Štipoklasy – cesta ke starému rybníku, 
oprava povrchu, bude osloveno 5 dodavatelů. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zadat výběrové řízení na akci :  Štipoklasy – cesta ke starému rybníku, oprava 
povrchu, I , částka cca 12 tis. Kč. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 219/6 bylo schváleno. 
 

ZO projednalo Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na 

akci Štipoklasy – cesta ke Starému rybníku, oprava povrchu, jehož základním hodnotícím 
kritérium je nejnižší nabídková cena v Kč uvedená bez DPH.  

Zastupitelstvo obce ustanovuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro 
otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení :  , 

Náhradníci : 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje komisi pro hodnocení nabídek  Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci Štipoklasy – cesta ke Starému rybníku, oprava povrchu  

ve složení :    a náhradníky :  
. 

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

Usnesení č. 219/7 bylo schváleno. 
 

 



5.) Zpráva policie ČR za rok 2019 

ZO bylo seznámeno se Zprávou veřejného pořádku v území Obvodního oddělení policie 
České republiky, Zbraslavice za rok 2019. 
V územním obvodu obce Štipoklasy nebyl v roce 2019 spáchán žádný trestný čin. Oproti roku 
2018 došlo ke snížení o 3 trestné činy. Nedošlo k žádné mimořádné události ani spáchání 
nejzávaznějších trestných činů. Dále byl spáchán 1 přestupek – zjištěn pachatel, jedná se o 
přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Oproti roku 2018 došlo k poklesu 

o 2 přestupky. 
ZO bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2019.  
 

6.) Různé 

a)  ZO projednalo pořízení nového počítače. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje nákup nového počítače částka cca 30 tis. Kč. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 219/8 bylo schváleno. 
 

b)  ZO projednalo pořízení nového počítačového programu účetnictví KEO4 od firmy Alis 

spol. s.r.o.. 

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje nákup počítačového programu účetnictví KEO 4 od firmy Alis spol. s.r.o . 

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

Usnesení č. 219/9 bylo schváleno. 
 

c)  ZO bylo seznámeno s inventarizační zprávou za rok 2019. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 219/10 bylo schváleno. 
 

d)  ZO bylo seznámeno se směrnicí cestovní náhrady obce Štipoklasy. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje předloženou směrnici cestovní náhrady obce Štipoklasy. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 219/11 bylo schváleno. 
 

e) ZO bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za 
rok 2019 dne 18.2.2020. Přezkoumání provedl kontrolor Krajského úřadu Středočeského 
kraje. Výsledek přezkoumání : nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok 
2019. 

 

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

Usnesení č. 219/12 bylo schváleno. 
 

 

 



g) ZO projednalo zhotovení studie na odkanalizování obce Štipoklasy. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje vypracování studie na odkanalizování obce Štipoklasy. Cena do 20 tis.Kč. 
Hlasování :       Přítomno :    7           Pro :   7              Proti :   0                     Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 219/13  bylo schváleno. 
 

h)  Předsedkyně kulturního výboru navrhla navštívit divadelní představení Pavlína Filipovská 
Tylovo divadlo v Kutná Hora. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje nákup vstupenek na představení Pavlína Filipovská, které se uskuteční dne 
16.3.2020 v Tylově divadle v Kutné Hoře. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 219/14  bylo schváleno. 
 

i)  ZO bylo seznámeno s výtěžkem Tříkrálové sbírky, který byl 4 693,-Kč, která proběhla 

v obci Štipoklasy dne 4.1.2020. Poděkování všem za přípravu a průběh této sbírky. 
ZO bere na vědomí Tříkrálovou sbírkou. 
 

j)  Starosta informoval ZO o dopravě zeminy – terénní úprava okolí rybníků. 
ZO bere na vědomí dopravu zeminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 1.4.2020 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.00 hod. 

 

Přílohy zápisu : 
- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 
- návrh 1.rozpočtového opatření 
- návrh likvidační komise 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  6.3.2020 

 

 

 

 

 

 

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

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 
 

 

 

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

  

 

 

 

………………………………… 

            Josef Duspiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


