
Zápis č. 228 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 1.9.2021  
 

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. 227 ze dne 23.6.2021. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu  Bc. Hanu Vránovou  a Ing. Václava Brože  a   

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

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

Usnesení č. 228/1 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)   Smlouva dopravní obslužnost – Středočeský kraj 
3)   Rozpočtové opatření 
4)   Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

5)   Tlaková kanalizace 

6)   Různé 

7)   Diskuze 

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

Usnesení č. 228/2 bylo schváleno. 

  

2.) Smlouva dopravní obslužnost – Středočeský kraj 
ZO projednalo v souvislosti s integrací veřejné dopravy ve Středočeském kraji návrh Smlouvy 

o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem 
pro období od 1.8.2021 do 31.12.2021. Výše příspěvku pro rok 2021 zůstává stejní jako ve 
smlouvě, kterou obec uzavřela s Arrivou Východní Čechy a.s.. Linky v systému SID byly 
k 31.7.2021 zrušeny a nahradily je linky v systému PID.  
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje podpis Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní 
obslužnosti se Středočeským krajem. Zajistí starosta obce. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   5                   Proti :   0                    Zdrželi se :   2 

Usnesení č. 228/3 bylo schváleno. 



3.) Rozpočtové opatření 
ZO projednalo návrh 4. rozpočtového opatření roku 2021. 

Příjmy :                           103 200,00 Kč 

Výdaje :                          167 000,00 Kč         
Financování :                    63 800,00 Kč    

Návrh usnesení : 
ZO schvaluje 4. Rozpočtové opatření roku 2021. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 
účetního období  8/2021. Zajistí hospodářka obce.  
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :    7                  Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 228/4  bylo schváleno. 
 

4.) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

ZO projednalo uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Zbraslavice. 
Jedná se o mateřskou školku a základní školu. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje podpis Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Zbraslavice. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 228/5 bylo schváleno. 
 

ZO zároveň projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Štipoklasy o vytvoření společného 
školského obvodu mateřské a základní školy. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Štipoklasy o vytvoření společného školského 
obvodu mateřské a základní školy. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 228/6 bylo schváleno. 
 

5.)  Tlaková kanalizace 

Zpracování projektové dokumentace na tlakovou kanalizaci již probíhá. ZO projednalo 
možnost zároveň zpracování projektové dokumentace na vodovodní přivaděč do obce 
Štipoklasy. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace na vodovodní přivaděč do obce Štipoklasy. 
Zpracováním bude pověřen 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 228/7 bylo schváleno. 
 

6.) Různé 

a)  ZO projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-6029354/VB1 Štipoklasy, č.parc. 558/2 – el.přípojka knn s ČEZ Distribuce s.s.. 
Obce se to týká pozemku parc.č. 774, v k.ú. Štipoklasy u Černín ve vlastnictví obce Štipoklasy. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje podpis Smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-6029354/VB1 Štipoklasy, č.parc. 558/2 – el.přípojka knn s ČEZ 
Distribuce s.s. Zajistí starosta obce. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 228/8 bylo schváleno. 
 

 

 



b)  Dne 24.8.2021 se stala dopravní nehoda, kde byla poškozena lampa veřejného osvětlení. 
Světlo bylo již opraveno.  

ZO bere na vědomí stav VO. 
 

c)  )  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. 228/9  bylo schváleno. 
 

d)  Starosta informoval o průběhu zpracování územního plánu obce Śtipoklasy. Dle vyjádření 
k návrhu zadání územního plánu Štipoklasy Krajský úřad Středočeského kraje požaduje 

zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), bylo podáno odvolání. 
ZO bere na vědomí průběh územního plánu. 
 

e)  ZO bylo seznámeno s Dodatkem č.1 ke smlouvě č.651/044/2021 o veřejných službách 
v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ 
ČECHY a.s. . 
Vzhledem ke změně rozsahu dopravní obslužnosti se mění smluvní částka od 1.1.2021 do 
30.6.2021 ve výši 10 792,-Kč (již uhrazeno) a od 1.7.2021 do 31.7.2021 doplatek ve výši 
1 799,-Kč. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě č.651/044/2021 o veřejných službách v přepravě 
cestujících k zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. .  
Podpis smlouvy zajistí starosta obce. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 228/10  bylo schváleno. 
 

f)  ZO projednalo zpevnění cesty na parcele č. 774 a oprava propustku v částce cca 50 tis. Kč. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje zpevnění cesty a opravu mostku v částce cca 50 tis. Kč. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 228/11  bylo schváleno. 
 

g)  ZO projednalo nákup 2ks kanálových mříží, budou použity u škarpy směrem k Vokurkům. 
Návrh usnesení : 
ZO schvaluje nákup mříží. 
Hlasování :  Přítomno :   7           Pro :   7                   Proti :   0                    Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 228/12  bylo schváleno. 
 

h)  Předsedkyně kulturního výboru seznámila zastupitelstvo s vítáním občánků, které se 
uskuteční dne 23.10.2021.  

ZO bere na vědomí vítání občánků. 
 

i)  Dne 8. a 9. 10 2021 proběhnou volby do PS PČR. Volební místnost ja ne obecním úřadě 
Štipoklasy. Komise bude čtyřčlenná, zapisovatel je již jmenován. 

ZO bere na vědomí volby do PS PČR.. 
 

j)  Starosta informoval o konání rybářských závodů dne 18.9.2021 na rybníku Hurťák, pro 

dětské účastníky budou připraveny balíčky. ZO bere na vědomí rybářské závody. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 27.10.2021 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.30 hod. 

 

Přílohy zápisu : 
- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 
- návrh 4.rozpočtového opatření 
 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  7.9.2021 

 

 

 

 

 

 

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

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

  

 

 

 

………………………………… 

           Ing. Václav Brož 

 


