
Zápis č. 230 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 1.12.2021  
 

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 :  J.Bříza 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 229 ze dne 27.10.2021. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Jiřího Křivánka a Milana Málka a jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

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

J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 230/1 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)   Projednání návrhu smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

3)   Návrh rozpočtu na rok 2022 

4)   Rozpočtové opatření 

5)   Územní plán Štipoklasy 

6)   Různé 

7)   Diskuze 

8)   Závěr 

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

Usnesení č. 230/2 bylo schváleno. 

  

2.) Projednání návrhu smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy projednalo návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní 

obslužnosti se Středočeským krajem – Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková 

organizace. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy souhlasí s návrhem smlouvy o zajišťování a financování 

dopravní obslužnosti se Středočeským krajem – Integrovaná doprava Středočeského kraje, 

příspěvková organizace. Výpočet záloh pro obec Štipoklasy pro rok 2022 činní 6 663,-Kč. 

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

Usnesení č. 230/3 bylo schváleno. 

  



3.)  Návrh rozpočtu na rok 2022 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2022. 

Příjmy :                  2 170 800,00 Kč 

Výdaje :                 2 570 800,00 Kč  

Financování :            400 000,00 Kč 

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce Štipoklasy na rok 2022. 

 

 

4.) Rozpočtové opatření 

ZO projednalo návrh 6. rozpočtového opatření roku 2021. 

Příjmy :                      121 201,00 Kč 

Výdaje :                    -529 801,00 Kč 

Financování :            -651 002,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 6. Rozpočtové opatření roku 2021. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  11/2021. Zajistí hospodářka obce.  

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

Usnesení č. 230/4  bylo schváleno. 

 

5.) Územní plán obce Štipoklasy 

Starosta informoval o průběhu zpracování územního plánu obce Štipoklasy. Byla zpracována 

1.fáze územního plánu – návrh územního plánu ve dvou listinných vyhotoveních. Veřejné 

projednávání proběhne až v roce 2022. 

ZO bere na vědomí průběh zpracování územního plánu. 

 

6.)  Různé 

a) ZO projednalo přílohu č.1 Plán inventur - Směrnice pro provedení inventarizace. 

Stanovila inventarizační komisi : předseda – Jiří Křivánek, členové – Martina Duspivová, 

Karel Novotný. 

Návrh usnesení 

ZO schvaluje přílohu č.1 Plán Inventur – směrnice pro provedení inventarizace a složení 

inventarizační komise předseda – Jiří Křivánek, členové – Martina Duspivová, Karel 

Novotný. 

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

Usnesení č. 230/5 bylo schváleno. 

 

b) ZO projednalo přílohu č.2 Seznam a značení inventurních a dodatečných inventurních  

soupisů - Směrnice pro provedení inventarizace. 

Návrh usnesení 

ZO schvaluje přílohu č. 2 Seznam a značení inventurních a dodatečných inventurních  soupisů 

- Směrnice pro provedení inventarizace. 

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

Usnesení č. 230/6 bylo schváleno. 

 

c)  ZO projednalo návrh likvidační komise 1/2021 na vyřazení majetku. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje návrh likvidační komise vyřazení majetku. 

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

Usnesení č. 230/7 bylo schváleno. 

 



d)  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. informovalo o navýšení cen zhruba o 7,8,% v roce 

2022. Maximální množství 28 tun, které můžeme v roce 2022 uložit na skládku s poplatkem 

500Kč/t, další množství se bude ukládat s poplatkem 900Kč/t. 

ZO bere na vědomí navýšení cen pro rok 2022. 

 

e)  ZO bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu na rok 2022 DSO Zbraslavicko a Návrhem 

střednědobého výhledu 2023 – 2025. 

ZO bere na vědomí. 

 

f)  Dne 5.12.2021 proběhne každoroční Mikulášská nadílka. 

ZO bere na vědomí Mikulášskou nadílku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 29.12. od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.30 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh rozpočtu na rok 2022 

- návrh 6.rozpočtového opatření 

- návrh na vyřazení majetku 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  8.12.2021 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

              Jiří Křivánek                                                                         Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

                Milan Málek 

 


