
Zápis č. 234 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 29.6.2022  
 

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. 233 ze dne 11.5.2022. 

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

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

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

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 234/1 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 o výpůjčce Středočeský kraj 

3)   Rozpočtové opatření 

4)   Územní plán obce Štipoklasy 

5)   Příspěvek na plavecký výcvik 

6)   Různé 

7)   Diskuze 

8)   Závěr 

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

Usnesení č. 234/2 bylo schváleno. 

  

2.) Smlouva o výpůjčce Středočeský kraj 

ZO projednalo 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. Důvodem výpůjčky je dočasný zábor 

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

Dále bylo ZO seznámeno se smlouvu o výpůjčce na pozemky pro dočasný zábor stavby 

dopravní infrastruktury II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt, PD – 2.etapa mezi Obcí Štipoklasy 

a Středočeským krajem zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, jedná se pozemky p.č.456/2 o výměře 591 m2, 457 o výměře 21 m2, 

30/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín, zapsané na LV č.10001, obec Štipoklasy tyto 

uvedené parcely má ve svém výlučném vlastnictví.  



Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 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, a současně schvaluje 

podpis smlouvy o výpůjčce na pozemky pro dočasný zábor stavby dopravní infrastruktury 

II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt, PD – 2.etapa mezi Obcí Štipoklasy a Středočeským krajem 

zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, jedná se o části pozemků p.č.456/2 o výměře 591 m2, 457 o 

výměře 21 m2, 30/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín, zapsané na LV č.10001, obec 

Štipoklasy tyto uvedené parcely má ve svém výlučném vlastnictví. Zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 234/3 bylo schváleno. 

 

3.) Rozpočtové opatření 

ZO projednalo návrh 3. rozpočtového opatření roku 2022. 

Příjmy :                                30 000,00 Kč 

Výdaje :                               89 300,00 Kč 

Financování :                       59 300,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 3. Rozpočtové opatření roku 2022. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  6/2022. Zajistí hospodářka obce.  

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

Usnesení č. 234/4  bylo schváleno. 

 

4.) Územní plán obce Štipoklasy 

ZO bylo seznámeno s námitkami týkajících se změn územního plánu obce Štipoklasy. 

ZO bere na vědomí úpravy územního plánu Štipoklasy. 

 

5.) Příspěvek na plavecký výcvik 

ZO obdrželo žádost MŠ Zbraslavice o úhradu plaveckého výcviku. Jedná se o 3 děti z naší 

obce. Plavecký výcvik na jedno dítě bude stát maximálně 910,-Kč. 

Starosta dal hlasovat o poskytnutí příspěvku v celkové částce maximálně 2 240,-Kč. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje úhradu plaveckého výcviku v celkové částce maximálně 2 240,-Kč. 

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

Usnesení č. 234/5  bylo schváleno. 

6.) Různé 

a)  Dne 23. a 24. 9 2022 proběhnou Volby do Zastupitelstev obcí. Volební místnost je na 

obecním úřadě Štipoklasy. Komise bude čtyřčlenná, zapisovatel bude jmenován starostou. 

ZO bere na vědomí Volby do Zastupitelstev obcí. 

 

b)  ZO projednalo nákup 3ks korugovaných trubek 300/6m. 

Návrh usnesení : 

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

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

Usnesení č. 234/6  bylo schváleno. 

 

 



c)  ZO projednalo úpravu svozu papíru. Vzhledem k tomu, že je cyklus svozů nedostačující 

bude navýšen na 1x týdně. 

ZO bere na vědomí svoz papíru. 

 

d)  ZO projednalo nákup kamene a kamenného prachu.  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup kamene a kamenného prachu. 

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

Usnesení č. 234/7  bylo schváleno. 

 

e)  ZO projednalo v rámci oprav rybníka Rožumberk bude zakoupen nový požerák. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup nového požeráku. 

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

Usnesení č. 234/8  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 21.9.2022 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20.40 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 3.rozpočtového opatření 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  8.7.2022 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

           Josef  Duspiva                                                                  Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

            Karel Novotný 

 


