
Zápis č. 237 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 16.11.2022  
 

Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 

 

Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. 

Přítomni : R.Křivánek, Ing.V.Brož, J.Duspiva, J.Křivánek, K.Novotný, M.Viktora, 

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. 236 ze dne 19.10.2022. 

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Josefa Duspivu a Bc. Hanu Vránovou a jako 

zapisovatele zápisu J.Vlčkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Štipoklasy určuje ověřovateli zápisu J.Duspivu a Bc. H.Vránovou , 

zapisovatelem J.Vlčkovou. 

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

Usnesení č. 237/1 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)   Návrh rozpočtu obce Štipoklasy na rok 2023 

3)   Dodatek veřejnoprávní smlouvy o přestupcích – Město Kutná Hora 

4)   Stanovení oddávajících 

5)   Rozpočtové opatření 

6)   Dopravní obslužnost - informace 

7)   Různé 

8)   Diskuze 

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

Usnesení č. 237/2 bylo schváleno. 

  

2.) Návrh rozpočtu obce Štipoklasy na rok 2023 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2023. 

Příjmy :                  2 548 241,00 Kč 

Výdaje :                 2 548 241,00 Kč  

Financování :                       0,00 Kč 

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2023. 

 

3.) Dodatek veřejnoprávní smlouvy o přestupcích – město Kutná Hora 

ZO projednalo Dohodu č.2 o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora 

a Obcí Štipoklasy podle ustanovení §63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 



pozdějších předpisů, zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Navýšení 

ceny za projednaný případ. 

Návrh usnesení : 

ZO souhlasí s uzavřením Dohody č.2 o změně veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná 

Hora a Obcí Štipoklasy – zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků a 

schvaluje navýšení příspěvku za jeden projednaný případ na 3 000, Kč. 

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

Usnesení č. 237/3 bylo schváleno. 

 

4.) Stanovení oddávajících 

ZO Štipoklasy projednalo v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a 

Zákona o matrikách: stanovení oddávajících, úřední doby a místa pro uzavírání manželství.  

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje :  

a) Seznam osob, které jsou oprávněny k přijetí prohlášení o uzavření manželství v obvodu 

Štipoklasy: Radek Křivánek – starosta obce Štipoklasy a Ing.Václav Brož – místostarosta obce 

Štipoklasy 

b) Úřední doba pro uzavírání manželství: sobota. 

c) Úřední místnost: zasedací místnost obecního úřadu Štipoklasy 

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

Usnesení č. 237/4 bylo schváleno. 

 

5.) Rozpočtové opatření 

ZO projednalo návrh 5. rozpočtového opatření roku 2022. 

Příjmy :                                196 950,00 Kč 

Výdaje :                                 37 100,00 Kč 

Financování :                      -159 850,00 Kč 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje 5. Rozpočtové opatření roku 2022. Rozpočtové opatření bude zaúčtováno do 

účetního období  11/2022. Zajistí hospodářka obce.  

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

Usnesení č. 237/5  bylo schváleno. 

 

6.) Dopravní obslužnost – informace 

Starosta obce informoval o výši záloh pro rok 2023. Výše příspěvku na rok 2023 pro naši obec 

činní 7 441,-Kč. Vyúčtování roku 2022 včetně návrhu dodatku a kalkulace pro rok 2023 obdrží 

obec dle smluvních podmínek nejpozději do 30.4.2023. 

ZO bere na vědomí informace o dopravní obslužnosti. 

 

7.) Různé 

a)  Správa železnic zaslala žádost o vydání souhlasné stanoviska o omezení veřejného přístupu 

účelové komunikace – zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace. Žádost 

se týká veřejně přístupné účelové komunikace přes železniční přejezd P5992 na trati Kutná 

Hora - Zruč nad Sázavou, na pozemku p.č. 761 ve vlastnictví obce Štipoklasy, v katastrálním 

území Štipoklasy u Černín, kde požadují omezení v délce 20m v místě úrovňového křížení 

s pozemní komunikací. Byla by zde umístěna značka zákaz vjezdu všech vozidel v obou 

směrech, cyklisto sesedni z kola.   

 

 

 



Návrh usnesení : 

ZO nesouhlasí  s omezením veřejného přístupu účelové komunikace a zařazení této komunikace 

do kategorie místní komunikace. Jedná se o komunikaci vedoucí přes železniční přejezd P5992 

v žkm 20,172 na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou. 

Důvodem nesouhlasu je zamezení přístupu k navrženým komunikacím, které byly v rámci 

pozemkových úprav zařazeny do plánu spol.zařízení, dále značné omezení využívání odstavné 

plochy. Tento přejezd nadále využívají pro správu lesů, zěmdělské družstvo hospodařících na 

přilehlých pozemcích a majitelé soukromých pozemků. 

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

Usnesení č. 237/6  bylo schváleno. 

 

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

Stanovila inventarizační komisi : předseda – Martin Viktora, členové – Bc. Hana Vránová, Mgr. 

Jitka Nutil Pomikálková. 

Návrh usnesení 

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

inventarizační komise předseda – Martin Viktora, členové – Bc. Hana Vránová, Mgr. Jitka Nutil 

Pomikálková. 

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

Usnesení č. 237/7 bylo schváleno. 

 

c) 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. 237/8 bylo schváleno. 

 

d)  ZO projednalo Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/01 – „Projektová dokumentace – 

tlaková kanalizace Štipoklasy“ – změna termínu odevzdání díla, a to do 06/2023. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/01 – „Projektová dokumentace – tlaková 

kanalizace Štipoklasy“ – změna termínu odevzdání díla, zhotovitel Ing. O. Štěpán, Jahodová 

2069, 286 01 Čáslav, a to do 06/2023. Podpis dodatku zajistí starosta obce. 

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

Usnesení č. 237/9 bylo schváleno. 

 

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

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje zápisy finančního a kontrolního výboru. 

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

Usnesení č. 237/10 bylo schváleno. 

 

f) ZO projednalo jednací řád zastupitelstva a směrnice obce Štipoklasy. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva a směrnice obce Štipoklasy. 

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

Usnesení č. 237/11 bylo schváleno. 

 



g)  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. informovalo o navýšení cen zhruba o 20,3% v roce 

2023. Maximální množství 27 tun, které můžeme v roce 2023 uložit na skládku s poplatkem 

500Kč/t, další množství se bude ukládat s poplatkem 1 000Kč/t. 

ZO bere na vědomí navýšení cen pro rok 2023. 

 

h)  ZO bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu na rok 2023 DSO Zbraslavicko a Návrhem 

střednědobého výhledu 2024 – 2026. 

ZO bere na vědomí. 

 

i)  ZO bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu na rok 2023 EKOSO, svazek obcí.. 

ZO bere na vědomí. 

 

j)  Dne 5.12.2022 proběhne každoroční Mikulášská nadílka. 

ZO bere na vědomí Mikulášskou nadílku. 

 

k)  ZO projednalo nákup kalendářů Kutnohorsko na rok 2023. 

Návrh usnesení : 

ZO schvaluje nákup kalendářů Kutnohorsko na rok 2023. 

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

Usnesení č. 237/12 bylo schváleno. 

 

l) Starosta informoval o navýšení cen elektřiny od 1.1.2023. Obec bude nucena navýšit zálohy 

na elektřinu za dvě odběrná místa 

ZO bere na vědomí stav energií. 

 

m) Starosta informoval o konání Volby prezidenta ČR, které proběhnou 13. a 14.1. 2023 1.kolo 

případně 2.kolo ve dnech 27. a 28.1.2023.  

ZO bere na vědomí volbu prezidenta ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání ZO je ve středu 14.12.2022 od 18.00 hodin. 

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21.45 hod. 

 

Přílohy zápisu : 

- prezenční listina 

- pozvánka o konání zasedání 

- návrh 5.rozpočtového opatření 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  23.11.2022 

 

 

 

 

 

 

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

       starosta obce Štipoklasy                                                místostarosta obce Štipoklasy 

             Radek Křivánek                                                               Ing. Václav Brož 

 

 

 

 

Ověřili :                                                                                Zapsala : 

 

 

 

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

           Bc. Hana Vránová                                                                  Jana Vlčková 

  

 

 

 

………………………………… 

            Josef Duspiva 

 


