
 

Zápis ze zasedání ze zasedání zastupitelstva obce Štěchov a Lačnov ze dne 11. dubna 2022 

 

Přítomní členové: Mgr. Věra Knotková, Vlasta Švábová, Ladislav Němec, Mgr. Pavel Trna, 

Ladislav Šenkýř, Ladislav Dokoupil, Petr Ždila 

Omluven:  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Trna, Vlasta Švábová 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Stavební úpravy objektu občanského vybavení ve Štěchově č.p.29, k.ú. Štěchov 

par.č. st.34- Vícepráce §222, odstavec č.6, nepředvídatelné změny 

3) Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021 

4) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:00 hodin 

za přítomnosti sedmi členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Program jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha.  

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–1/2022) 

 

2) Stavební úpravy objektu občanského vybavení ve Štěchově č.p.29, k.ú. Štěchov par.č. 

st.34- Vícepráce §222, odstavec č.6, nepředvídatelné změny 

Starostka seznámila OZ rozsahem a cenou víceprací při rekonstrukci objektu občanského 

vybavení Štěchov č.p. 29. OZ projednalo všechny okolnosti a schvaluje stavební úpravy 

objektu občanského vybavení ve Štěchově č.p.29, k.ú. Štěchov par.č. st.34- Vícepráce 

§222, odstavec č.6, nepředvídatelné změny za cenu 256423,- včetně DPH. 

 

 

OZ schválilo. 



Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–2/2022) 

 

3) Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021 
OZ projednalo a schválilo Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo za dne 20.9.2021. 

Viz. příloha zápisu. 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–3/2022) 

 

4) Ostatní 

Obec Štěchov Vás srdečně zve na Velikonoční posezení konané na zelený čtvrtek 

14.4.2022  v prostorách KD na Lačnově od 18:00 hod. Občerstvení zajištěno, budeme 

točit zelené pivo. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–4/2022) 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

4-4/2022 - ostatní 

 

 

Schvaluje: 

4–1/2022 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

4–2/20222 – stavební úpravy objektu občanského vybavení ve Štěchově č.p.29, k.ú. Štěchov 

par.č. st.34- Vícepráce §222, odstavec č.6, nepředvídatelné změny za cenu 256423,- včetně 

DPH 

4–3/2022 – Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo za dne 20.9.2021. 

 

 

 

Prověřuje:  

 



Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 18:31 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Mgr. Pavel Trna 

 

....……………………… 

 

Vlasta Švábová  

 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


