
Zápis č. 233 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 11.5.2022  
 

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 :  - 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1.) Schválení programu zasedání – stanovení ověřovatelů 

Ověřovatelé minulého zasedání ZO ověřili zápis č. 232 ze dne 9.3.2022. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Václava Brože a Jiřího Křivánka a jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

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

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 233/1 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 2021 

3)   Účetní závěrka za rok 2021 

4)   Rozpočtové opatření 

5)   Volby do zastupitelstev obcí 

6)   Zpráva o stavu veřejného pořádku Policie ČR za rok 2021 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

9)   Závěr 

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

Usnesení č. 233/2 bylo schváleno. 

  

2.)  Závěrečný účet za rok 2021 

ZO projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2021, nebyly podány žádné připomínky. 

Starosta dal hlasovat o schválení ZÚ 2021.   

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2021 

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

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

Usnesení č. 233/3  bylo schváleno. 

 

 

 



3.)  Účetní závěrka za rok 2021 

ZO projednalo účetní závěrku za účetní období 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021. 

Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky za účetní období 2021. 

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Štipoklasy za 

účetní období 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021. 

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

Usnesení č. 233/4  bylo schváleno. 

 

4.) Rozpočtové opatření 

ZO projednalo návrh 2. rozpočtového opatření roku 2022. 

Příjmy :                         8 400,00 Kč 

Výdaje :                        8 400,00 Kč 

Financování :                       0,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 2. Rozpočtové opatření roku 2022. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  4/2022. Zajistí hospodářka obce.  

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

Usnesení č. 233/5  bylo schváleno. 

 

5.)  Volby do zastupitelstev obcí 

ZO projednalo stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Štipoklasy pro komunální volby 

v roce 2022. 

Návrh 7 členů zastupitelstva obce Štipoklasy.  

Návrh usnesení : 

ZO Štipoklasy schvaluje 7 členů Zastupitelstva obce Štipoklasy pro komunální volby v roce 

2022. 

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

Usnesení č. 233/6 bylo schváleno. 

 

6.)  Zpráva o stavu veřejného pořádku Policie ČR za rok 2021 

Starosta seznámil ZO se Zprávou Policie ČR obvodní oddělení Zbraslavice. V územním 

obvodu Obecního úřadu Štipoklasy nebyl v roce 2021 spáchán žádný trestný čin, stejně jako 

v roce 2020, byly zde spáchány 2 přestupky, stejný počet přestupků jako v roce 2020. Nedošlo 

v našem obvodu k žádné mimořádné události ani ke spáchání nejzávažnějších trestných činů. 

ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR. 

 

7.)  Různé 

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

rok 2021 dne 6.4.2022. 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 

2021. 

 

b)  ZO projednalo vyhlášení Záměru č.1/2022  bezúplatně vypůjčit části pozemků  p.č. 456/2 o 

výměře 591 m2, p.č. 457 o výměře 21 m2, p.č. 30/1 o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Štipoklasy. Důvodem výpůjčky je dočasný 

zábor v souvislosti s realizací stavby II/126 Propojení D1 se silnicí I/2 – 2.etapa. 

 

 



Návrh usnesení : 

ZO vyhlašuje Záměr č.1/2022  bezúplatně vypůjčit části pozemků  p.č. 456/2 o výměře 591 m2, 

p.č. 457 o výměře 21 m2, p.č. 30/1 o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, tyto 

pozemky jsou ve vlastnictví obce Štipoklasy, LV 10001. Důvodem výpůjčky je dočasný zábor 

v souvislosti s realizací stavby II/126 Propojení D1 se silnicí I/2 – 2.etapa. 

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

Usnesení č. 233/7 bylo schváleno. 

 

c)  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. 233/8 bylo schváleno. 

 

d)  ZO projednalo směrnici obce Štipoklasy o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Návrh na usnesení : 

ZO schvaluje směrnici obce Štipoklasy – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.. 

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

Usnesení č. 233/9 bylo schváleno. 

 

e) ZO projednalo doplnění  usnesení č. 231/8 ze dne 29.12.2021 - vymezení pracovního úkolu 

u jednotlivých dohod uzavřené mezi obcí a členy zastupitelstva.    

Návrh usnesení : 

ZO souhlasí s doplněním usnesení č. 231/8 ze dne 29.12.2021, a to vymezením pracovního 

úkolu u jednotlivých dohod uzavřených mezi obcí a členy zastupitelstva : Bc. Hana Vránová 

(dohoda o pracovní činnosti - kronikářka). Josef Duspiva (dohoda o provedení práce – péče o 

vzhled obce), Jiří Křivánek (dohoda o provedení práce – péče o vzhled obce), Karel Novotný 

(dohoda o provedení práce - prohrnování) a Milan Málek (dohoda o provedení práce – péče o 

vzhled obce). 

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

Usnesení č. 233/10  bylo schváleno. 

 

f)  ZO projednalo návrh likvidační komise 1/2022 na vyřazení majetku. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje návrh likvidační komise vyřazení majetku. 

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

Usnesení č. 233/11 bylo schváleno. 

 

g) ZO projednalo příspěvky stanovené na základě počtu obyvatel příspěvek ve výši 15,-

Kč/obyvatel (9,-Kč/obyvatel na Mikroregion a 6,- Kč/obyvatel na MAS) a paušální částka ve 

výši 2 000 Kč pro rok 2022. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje členské příspěvky ve výši 15,-Kč/obyvatel (z toho 9,-Kč/obyvatel na 

Mikroregion Zbraslavicko a 6,-Kč/obyvatel na MAS Lípa) a paušální částku ve výši 2 000 Kč 

pro rok 2022. Celková částka pro rok 2022 činí pro obec Štipoklasy 4 220,-Kč. 

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

Usnesení č. 233/12  bylo schváleno. 

 

 



h) ZO projednalo Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu 

osobních údajů s poskytovatelem SMS – služby s.r.o. . 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu 

osobních údajů s poskytovatelem SMS – služby s.r.o. IČO 06784771, se sídlem V Rovinách 

40, 140 00 Praha 4. Zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 233/13  bylo schváleno. 

 

i) ZO projednalo nákup 10 ks popelnic (pozink+plast). 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup 10 ks popelnic. 

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

Usnesení č. 233/14 bylo schváleno. 

 

j) ZO projednalo novou výsadbu dubu zimního 2ks podél cesty C14 a výměna dubů u rybníku.  

Původní stromy, i přes veškerou péči, uschly. Dojde i k výměně zeminy. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje výsadbu dubu zimního bude osloven R.Kobylák v částce cca 50 tis.Kč. 

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

Usnesení č. 233/15 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 29.6.2022 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.45 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 2.rozpočtového opatření 

- návrh likvidační komise 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  16.5.2022 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

           Ing. Václav Brož                                                                  Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

            Jiří Křivánek 

 


