
Zápis č. 227 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 23.6.2021  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. 

Přítomni : R.Křivánek,J.Duspiva, J.Křivánek, M.Málek, K.Novotný,Bc. H.Vránová 

Omluveni :  Ing.V.Brož 

Hosté :  - 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 226 ze dne 19.5.2021. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Milana Málka a Josefa Duspivu  a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu M.Málka a J.Duspivu, zapisovatelem 

J.Vlčkovou. 

Hlasování :   Přítomno :    6          Pro :  6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/1 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)   Závěrečný účet za rok 2020 

3)   Účetní závěrka 

4)   Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 

5)   Rozpočtové opatření 

6)   Územní plán 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

9)   Závěr 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/2 bylo schváleno. 

  

 

2.) Závěrečný účet za rok 2020 

ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2020, nebyly podány žádné připomínky. 

Starosta dal hlasovat o schválení ZÚ 2020.   

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2020 

s vyjádřením : ZO souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/3  bylo schváleno. 

 

 



3.) Účetní závěrka 

ZO projednalo účetní závěrku za účetní období 2020, sestavenou ke dni 31.12.2020. 

Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky za účetní období 2020. 

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Štipoklasy za účetní 

období 2020, sestavenou ke dni 31.12.2020. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/4  bylo schváleno. 

 

4.) Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026 

ZO projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Štipoklasy 2022-2026. 

Nebyly podány žádné připomínky. 

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Štipoklasy 2022-2026. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/5  bylo schváleno. 

 

5.) Rozpočtové opatření 

ZO projednalo návrh 3. rozpočtového opatření roku 2021 

Příjmy :                                        0,00 Kč 

Výdaje :                               29 500,00 Kč         

Financování :                       29 500,00 Kč    

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 3. Rozpočtové opatření roku 2021. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  6/2021. Zajistí hospodářka obce.  

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :    6                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/6  bylo schváleno. 

 

6.) Územní plán 

Starosta informoval o stavu zpracování územního plánu obce Štipoklasy. 

ZO bere na vědomí. 

 

7.) Různé 

a) ZO navrhlo prodloužení splatnosti místních poplatků za odpad a ze psů a to do 30.9.2021. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje prodloužení splatnosti místních poplatků za odpad a ze psů, a to do 30.9.2021. 

Doporučujeme upřednostnit bezhotovostní platbu. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/7  bylo schváleno. 

 

b) ZO bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok 

2020 dne 2.6.2021. 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 

2020. 

 

 

 

 



c)  ZO projednalo pořízení nového programu KEO4 modul Evidence obyvatel a volby od firmy 

Alis spol. s.r.o.. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje cenovou nabídku na nákup programu  KEO4 modul Evidence obyvatel a volby 

od firmy Alis spol. s.r.o . a podepsání smlouvy. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/8 bylo schváleno. 

 

d) ZO projednalo směrnici obce Štipoklasy pro nakládání s osobními údaji. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje směrnici obce Štipoklasy pro nakládání s osobními údaji. 

Hlasování :  Přítomno :   6           Pro :   6                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 227/9 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 1.9.2021 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.05 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh  Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2026 

- návrh 3.rozpočtového opatření 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  30.6.2021 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

          Milan Málek                                                                      Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

           Josef Duspiva 

 


