
Zápis č. 231 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 29.12.2021  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva. 

Přítomni : R.Křivánek, Ing.V.Brož, J.Duspiva, J.Křivánek, M.Málek, Bc. H.Vránová  

Omluveni : K.Novotný 

Hosté :  L.Nulíček 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 230 ze dne 1.12.2021. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Josefa Duspivu a Ing. Václava Brože a jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu J.Duspivu a Ing. V.Brože , 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 231/1 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)   Rozpočet 2022 

3)   Rozpočtové opatření 

4)   AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – dodatky smluv 

5)   Zásady územního rozvoje – změna obce Štipoklasy (obchvat) 

6)   ZERS spol. s.r.o. – dodatek smlouvy 

7)   Polní cesta C18 Štipoklasy – Zdeslavice (projekt Pozemkový úřad) 

8)   Různé 

9)   Diskuze 

10)  Závěr 

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

Usnesení č. 231/2 bylo schváleno. 

  

2.)  Rozpočet na rok 2022 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Štipoklasy na rok 2022. 

Příjmy :                  2 170 800,00 Kč 

Výdaje :                 2 570 800,00 Kč  

Financování :            400 000,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje rozpočet obce Štipoklasy na rok 2022 jako schodkový, kde schodek je vyrovnán 

prostředky z minulých let. 

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

Usnesení č. 231/3 bylo schváleno. 



 

3.) Rozpočtové opatření 

ZO projednalo návrh 7. rozpočtového opatření roku 2021. 

Příjmy :                 220 774,00 Kč       

Výdaje :                         10,00 Kč 

Financování :       -220 764,00 Kč       

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 7. Rozpočtové opatření roku 2021. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  12/2021. Zajistí hospodářka obce.  

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

Usnesení č. 231/4  bylo schváleno. 

 

4.)  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – dodatky smluv 

ZO projednalo Dodatek č.16 ke smlouvě S/100163/OT003406/001/2005 na zajištění odvozu 

separovaných odpadů a  Dodatek č.16 ke smlouvě S/100163/OT003406/002/2005 na zajištění 

odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, dodavatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis Dodatku č.16 ke smlouvě S/100163/OT003406/001/2005 na zajištění 

odvozu separovaných odpadů a  Dodatku č.16 ke smlouvě S/100163/OT003406/002/2005 na 

zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 231/5 bylo schváleno.  

 

5.)  Zásady územního rozvoje – změna obce Štipoklasy (obchvat) 

ZO projednalo možné změny obchvatu Štipoklasy. Starosta obce se spojí s odborem územního 

plánování na Středočeském kraji a zjistí další informace. 

ZO bere na vědomí možné změny obchvatu Štipoklas. 

 

6.)  ZERS spol. s.r.o. – dodatek smlouvy 

ZO projednalo dodatek č.2 smlouvy s firmou ZERS spol. s.r.o. – předmětem dodatku je 

aktualizace a navýšení cenových podmínek. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis dodatku č.2 s firmou ZERS spol. s.r.o. , zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 231/6 bylo schváleno.  

 

7.)  Polní cesta C18 Štipoklasy – Zdeslavice (projekt Pozemkový úřad) 

Starosta informoval o zahájení zpracování projektové dokumentace pro Státní pozemkový úřad 

na rekonstrukci polní cesty C18 v k.ú. Štipoklasy u Černín vedoucí směrem na Zdeslavice. 

21.12.2021 proběhla schůzka na Pozemkovém úřadě v Kutné Hoře. Řešil se odvodňovací 

příkop s napojením do vodního toku Vrchlice, sjezdy, kácení dřevin a náhradní výsadba. 

ZO bere na vědomí. 

 

8.)  Různé 

a)  ZO bylo seznámeno se zápisy kontrolního a finančního výboru. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy finančního a kontrolního výboru. 

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

Usnesení č. 231/7 bylo schváleno. 

 



 

b)  ZO projednalo uzavírání pracovně právních vztahů mezi obcí a členy zastupitelstva obce 

pro rok 2022. 

Návrh usnesení : 

ZO vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva : 

Bc. Hanou Vránovou (dohoda o pracovní činnosti). Josefem Duspivou (dohoda o provedení 

práce), Jiřím Křivánkem (dohoda o provedení práce), Karlem Novotným (dohoda o provedení 

práce) a Milanem Málkem (dohoda o provedení práce) s účinností od 1.1.2022. 

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

Usnesení č. 231/8  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 9.3.2022 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.30 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- rozpočet obce Štipoklasy na rok 2022 

- návrh 7.rozpočtového opatření 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  6.1.2022 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

           Ing. Václav Brož                                                                    Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

             Josef Duspiva 

 


