
Zápis č. 226 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.5.2021  
 

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. 225 ze dne 3.3.2021. 

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. 226/1 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)   Kanalizace projekt 

3)   Rozpočtové opatření 
4)   Zpevněná plocha Štipoklasy 

5)   Územní plán . zpracování 
6)   Pozemkový úřad polní cesta C14 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

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

Usnesení č. 226/2 bylo schváleno. 

  

2.)  Kanalizace – projekt 

a) ZO hodnotilo nabídky na akci s názvem :  „Projektová dokumentace – tlaková kanalizace 

Štipoklasy“. Byli osloveni 4 projektanti, jeden se z důvodu vytíženosti omluvil .Přidělení 
uvedené veřejné zakázky i, Jahodová 2069, 286 01 Čáslav, IČ 02795451, 

jehož nabídka byla vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou 400 000,00 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona na akci 

s názvem : „Projektová dokumentace – tlaková kanalizace Štipoklasy“. 



Přidělení uvedené veřejné zakázky , Jahodová 2069, 286 01 Čáslav, IČ 
02795451, jehož nabídka byla vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou 400 000,00 Kč včetně 
DPH. 

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

Usnesení č. 226/3 bylo schváleno.  

 

b)  ZO projednalo uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

Jahodová 2069, 286 01 Čáslav, IČ 02795451, za cenu 400 000,00 Kč včetně DPH. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem   Jahodová 2069, 
286 01 Čáslav, IČ 02795451, za cenu 400 000,00 Kč včetně DPH a  a pověřuje starostu obce 
uzavřít smlouvu o dílo s výše uvedeným vybraným uchazečem.  
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 226/4 bylo schváleno. 
 

3.) Rozpočtové opatření  
ZO projednalo návrh 2. rozpočtového opatření roku 2021 

Příjmy :                                18 850,00 Kč 

Výdaje :                               18 850,00 Kč         

Financování :                                0,00 Kč    

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje 2. Rozpočtové opatření roku 2021. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 
účetního období  5/2021. Zajistí hospodářka obce.  
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 226/5  bylo schváleno. 
 

4.) Zpevněná plocha Štipoklasy 

Starosta informoval, že dne 3.5.2021 proběhlo předání stavby. Vzhledem k počasí  je zatím 
odstraněna skrývka hlíny. 
ZO bere na vědomí průběh stavby. 
 

5.)  Územní plán – zpracování 
a) ZO hodnotilo cenové nabídky na akci s názvem : zpracování územního plánu obce 
Štipoklasy. 
Byli osloveni 4 projektanti. Přidělení zakázky , Talafusova 966, 

284 01 Kutná Hora, IČ 46401326, jehož nabídka byla vyhodnocena s nejnižší nabídkovou 
cenou 132 000 Kč včetně DPH, cena bez zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
(SEA). 

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje přidělení zakázky  Talafusova 966, 284 01 Kutná 
Hora, IČ 46401326, jehož nabídka byla vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou 132 000 Kč 
včetně DPH, cena bez zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 226/6 bylo schváleno. 
 

b) ZO projednalo uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

 Talafusova 966, 284 01 Kutná Hora, IČ 46401326, za cenu 132 000,00 Kč včetně DPH. 
 
 
 



Návrh usnesení : 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem  

Talafusova 966, 284 01 Kutná Hora, IČ 46401326, za cenu 132 000,00 Kč včetně DPH  a 

pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s výše uvedeným vybraným uchazečem.  
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 226/7 bylo schváleno. 
 

6.)  Pozemkový úřad polní cesta C14 

Starosta informoval o předání stavby Polní cesty C14 v rámci společných zařízení 
pozemkových úprav dne 6.5.2021 a předpokládá se, že bude dokončena do konce října 2021. 
Investor . ČR – Státní pozemkový úřad – pobočka Kutná Hora, zhotovitel : Silnice Čáslav s.r.o.  
ZO bere na vědomí průběh stavby polní cesty C14. 
 

7.)  Různé 

a)  ZO projednalo přemístění místa na bioodpad. Bude nahrazeno kontejnerem. 

ZO bere na vědomí místo na bioodpad. 
 

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

Usnesení č. 226/8  bylo schváleno. 
 

c) ZO projednalo příspěvky stanovené na základě počtu obyvatel příspěvek ve výši 15,-
Kč/obyvatel (9,-Kč/obyvatel na Mikroregion a 6,- Kč/obyvatel na MAS) a paušální částka ve 

výši 2 000 Kč pro rok 2021. 

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje členské příspěvky ve výši 15,-Kč/obyvatel (z toho 9,-Kč/obyvatel na Mikroregion 
Zbraslavicko a 6,-Kč/obyvatel na MAS Lípa) a paušální částku ve výši 2 000 Kč pro rok 2021. 

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

Usnesení č. 226/9  bylo schváleno. 
 

d)  ZO projednalo nákup 5ks vsakovacích trubek v hodnotě cca 10. tis. Kč. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje nákup vsakovacích trubek v hodnotě cca 10 tis. Kč. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 226/10  bylo schváleno. 
 

e)  Starosta informoval o konání rybářských závodů dne 12.6.2021 na rybníku Hurťák, pro 

dětské účastníky budou připraveny balíčky. 
ZO bere na vědomí. 
 

f)  Starosta upozornil na nutnou každoroční kontrolu zvonu na zvoničce. 
ZO bere na vědomí. 
 

g)  Předsedkyně kulturního výboru informovala pokud to stav dovolí, proběhne vítání občánků 
v měsíci září. 
ZO bere na vědomí konání vítání občánků. 
 



h)  Starosta informoval o podání Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce Štipoklasy – cesta ke 

starému rybníku, oprava povrchu dne 28.4.2021. Celkové náklady 1 260 100,90 Kč, dotace 

(Ministerstvo pro místní rozvoj) ve výši 880 033,00 Kč. 
ZO bere na vědomí ZVA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 23.6.2021 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.05 hod. 

 

Přílohy zápisu : 
- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 
- návrh 2.rozpočtového opatření 
 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  26.5.2021 

 

 

 

 

 

 

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

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

  

 

 

 

………………………………… 

           Karel Novotný 

 


