
Zápis č. 229 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 27.10.2021  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva. 

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

Omluveni :  J.Křivánek, 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. 228 ze dne 1.9.2021. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Karla Novotného a Josefa Duspivu   a   jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu K.Novotného a J.Duspivu, 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 229/1 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)   Schválení zadání územního plánu obce Štipoklasy 

3)   Rozpočtové opatření 

4)   Obecně závazná vyhláška - odpady 

5)   Různé 

6)   Diskuze 

7)   Závěr 

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

Usnesení č. 229/2 bylo schváleno. 

  

2.) Schválení zadání územního plánu obce Štipoklasy 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy projednalo Zadání územního plánu Štipoklasy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje Zadání územního plánu Štipoklasy. 

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

Usnesení č. 229/3 bylo schváleno. 

  

3.) Rozpočtové opatření 

ZO projednalo návrh 5. rozpočtového opatření roku 2021. 

Příjmy :                 188 246,00 Kč 

Výdaje :                  34 722,00 Kč 

Financování :      -153 524,00 Kč   

 



Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 5. Rozpočtové opatření roku 2021. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  10/2021. Zajistí hospodářka obce.  

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

Usnesení č. 229/4  bylo schváleno. 

 

4.) Obecně závazná vyhláška – odpady 

a)  ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Štipoklasy č.2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. 

Sazba poplatku pro rok 2022 činí 800,-Kč (občan s trvalým pobytem a za objekt chalupy, 

chaty). Úleva  300,-Kč (občan dosáhne 70 let a děti od 1 roku do 15 let). 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a 

v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Štipoklasy č.2/2021., 

s účinností od 1.1.2022. 

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

Usnesení č. 229/5  bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Štipoklasy č.3/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

Obecně závaznou vyhlášku obce Štipoklasy č.3/2021 s účinností od 1.1.2022. 

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

Usnesení č. 229/6  bylo schváleno. 

 

5.)  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. 229/7 bylo schváleno. 

 

b)  ZO projednalo nákup kalendářů Kutnohorsko na rok 2022. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup  65 ks kalendářů Kutnohorsko na rok 2022. 

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

Usnesení č. 229/8  bylo schváleno. 

 

c)  Starosta informoval, že dne 26.10.2021 proběhlo převzetí stavby polní cesta C14 v k.ú. 

Štipoklasy u Černín Krajským pozemkovým úřadem pro SK – pobočka Kutná Hora a současně 

tímto předává stavbu do správy Obci Štipoklasy, která ji bez výhrad přejímá. Předání stavby do 

majetku obce proběhne po vydání kolaudačního souhlasu.  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje přijmout do své správy polní cestu C14 v k.ú. Štipoklasy u Černín. 

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



Usnesení č. 229/9 bylo schváleno. 

 

d)  Starosta informoval ZO o podání protokolu závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu 

Zpevněná plocha Štipoklasy dne 5.10.2021. Celkové náklady na realizaci 197 195,21 Kč, 

dotace 143 000,- Kč. 

ZO bere na vědomí ZVA Zpevněná plocha Štipoklasy. 

 

e)  ZO projednalo nákup 2ks korugovaných trubek DN 400/6m. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup korugovaných trubek v hodnotě cca 15 tis. Kč. 

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

Usnesení č. 229/9  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 1.12. 2021 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.00 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 5.rozpočtového opatření 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  4.11.2021 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

         Karel Novotný                                                                        Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

           Josef Duspiva 

 


