
Zápis č. 236 z ustavujícího Zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy  

konaného dne 19.10.2022 od 19.00 hod 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva  

Zasedání Zastupitelstvo obce Štipoklasy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 

hod dosavadním starostou obce Radkem Křivánkem (dále jako „předsedající“). 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Štipoklasy zveřejněna 

v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední 

desce. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že 

přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona 

č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

1.) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Václava Brože a Karla Novotného a 

zapisovatelem Janu Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovatele zápisu Ing. Václava Brože a Karla 

Novotného a zapisovatelem Janu Vlčkovou. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 236/1 bylo schváleno. 

 

2.)  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy a doplnění.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje následující program ustavujícího zasedání : 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 



b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění ( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volby starosty 

e) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

5) Zřízení kulturního a likvidačního výboru 

a) určení počtu členů kulturního a likvidačního výboru 

b) volba předsedy kulturního výboru 

c) volba předsedy likvidačního výboru 

d) volba členů kulturního výboru 

e) volba členů likvidačního výboru 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí výborů 

8) Diskuse 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 236/2 bylo schváleno. 

 

3.)  Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly 

vzneseny.. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 236/3 bylo schváleno. 

 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění 

Předsedající dále navrhl, aby členové zastupitelstva obce nebyly uvolněni pro výkon funkce 

starosty, místostarosty obce.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení . 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce bude  

člen zastupitelstva neuvolněn. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č 236/4 bylo schváleno. 

 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volby starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 

Žádné návrhy nebyly podány. 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 

kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 

konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

 

 



Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 236/5 bylo schváleno. 

 

d) volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 

Byly podány následující návrhy zvolit do funkce starosty : Radek Křivánek. 

Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí neuvolněným starostou obce Štipoklasy Radka Křivánka. 

Výsledek hlasování :      Pro :   6                   Proti :    0                              Zdrželi se :  1 

Usnesení č. 236/6 bylo schváleno. 

 

e) volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Byly podány následující návrhy zvolit do funkce místostarosty : Ing. Václav Brož. 

Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí neuvolněným místostarostou obce Štipoklasy Ing. Václava 

Brože. 

Výsledek hlasování :      Pro :   6                   Proti :    0                              Zdrželi se :  1 

Usnesení č. 236/7 bylo schváleno. 

 

4.)  Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 

117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, 

který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí 

mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové 

zastupitelstva a jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 

odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 

místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 

1 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 

z nich bude mít tři členy. 

Jiný návrh podán nebyl.  

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 236/8 bylo schváleno. 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 

Byly podány následující návrhy do funkce předsedy finančního výboru : Josef Duspiva. 

Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

 

 

 



Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí předsedou finančního výboru Josefa Duspivu. 

Výsledek hlasování :      Pro :   6                   Proti :    0                              Zdrželi se :  1 

Usnesení č. 236/9 bylo schváleno. 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru.  

Byly podány následující návrhy do funkce předsedy kontrolního výboru : Martin Viktora. 

Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí předsedou kontrolního výboru Martina Viktoru. 

Výsledek hlasování :      Pro :   6                   Proti :    0                              Zdrželi se :  1 

Usnesení č.236/10 bylo schváleno. 

 

d) volby členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. 

Byly podány následující návrhy : Jana Křivánková, Mgr. Jitka Nutil Pomikálková. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí členy finančního výboru Janu Křivánkovou a Mgr. Jitku 

Nutil Pomikálkovou. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 
Usnesení č. 236/11  bylo schváleno. 

 

e) volby členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 

Byly podány následující návrhy : Marie Blehová, Jiřina Horáková. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí členy kontrolního výboru Marii Blehovou a Jiřinu 

Horákovou. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 
Usnesení č. 236/12  bylo schváleno. 

 

5.)  Zřízení kulturního a likvidačního výboru 

a) určení počtu členů kulturního a likvidačního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kulturní výbor a likvidační výbor, přičemž 

kulturní výbor bude mít sedm členů a likvidační výbor bude mít tři členy. 

Jiný návrh podán nebyl.  

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy zřizuje kulturní výbor a likvidační výbor. Kulturní výbor bude 

sedmičlenný a likvidační výbor bude tříčlenný. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 236/13 bylo schváleno. 

 

b) volba předsedy kulturního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kulturního výboru. 

Byly podány následující návrhy : Bc. Hana Vránová. 

Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

 

 



Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí předsedou kulturního výboru Bc. Hanu Vránovou. 

Výsledek hlasování :      Pro :   6                   Proti :    0                              Zdrželi se :  1 

Usnesení č. 236/14 bylo schváleno. 

 

c) volba předsedy likvidačního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy likvidačního 

výboru. 

Byly podány následující návrhy : Jiří Křivánek. 

Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí předsedou likvidačního výboru Jiřího Křivánka. 

Výsledek hlasování :      Pro :   6                   Proti :    0                              Zdrželi se :  1 

Usnesení č. 236/15 bylo schváleno. 

 

d) volba členů kulturního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního výboru. 

Byly podány následující návrhy : Jaroslava Břízová, Erika Hrabčáková, Stanislava Křivánková, 

Marie Velová, Lenka Ahnová , Martina Duspivová. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí členy kulturního výboru : Jaroslavu Břízovou, Eriku 

Hrabčákovou, Stanislavu Křivánkovou, Marii Velovou, Lenku Ahnovou, Martinu Duspivovou.  

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 236/16  bylo schváleno. 

 

e) volba členů likvidačního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy likvidačního výboru. 

Byly podány následující návrhy : Karel Novotný, Marie Pomikálková. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy volí členy likvidačního výboru Karla Novotného a Marii 

Pomikálkovou. 

Výsledek hlasování :      Pro :   6                   Proti :    0                              Zdrželi se :  1 

Usnesení č. 236/17  bylo schváleno. 

 

6.)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.338/2019 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných 

celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., poskytována odměna ode dne složení slibu ve 

výši : 

Starosta obce                                                      16 000,-Kč 

Místostarosta obce                                               5 000,-Kč 

Člen zastupitelstva                                               1 289,-Kč. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 

výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 

202/2018 Sb., stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

ode dne složení slibu takto :  

Starosta obce                                                                  16 000,- Kč  s účinností od 19.10.2022 



Místostarosta obce                                                           5 000,- Kč  s účinností od 19.10.2022 

Člen zastupitelstva                                                           1 289,- Kč  s účinností od 19.10.2022 

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 

funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne 

zvolení do této funkce. 

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č 236/18. bylo schváleno.  

    

7.)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí výborů 

Předsedající navrhl, aby členům výborů byla v souladu se  zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a  nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

nařízení vlády č. 202/2018 Sb., poskytována odměna ve výši : 

Předseda výboru (člen zastupitelstva)                             0,-Kč  

Člen výboru (člen zastupitelstva)                                    0,-Kč  

Člen výboru (není člen zastupitelstva)                        600,-Kč                  

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy v souladu    zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

nařízení vlády č. 202/2018 Sb., stanoví odměny výborům s účinností od 19.10.2022 takto : 

Předseda výboru (člen zastupitelstva)                             0,- Kč  

Člen výboru (člen zastupitelstva)                                    0,- Kč 

Člen výboru (není člen zastupitelstva)                        600,- Kč                  

Výsledek hlasování :      Pro :   7                   Proti :    0                              Zdrželi se :  0 

Usnesení č.236/19 bylo schváleno. 

 

8)  ZO projednalo současné uzavřené pracovně právní vztahy mezi obcí a členy zastupitelstva 

obce pro rok 2022. 

Návrh usnesení : 

ZO vyslovuje souhlas s trváním pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva : 

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

provedení práce – péče o vzhled obce), Jiřím Křivánkem (dohoda o provedení práce – péče o 

vzhled obce), Karlem Novotným (dohoda o provedení práce - prohrnování).  

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

Usnesení č. 236/20  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 16.11.2022 od 18.00 hodin. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.10 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

- zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne : 26.10.2022    

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                

             Radek Křivánek                                                       

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

            Ing. Václav Brož                                                                    Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

             Karel Novotný 

 

 

 


