Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obcí Štěchov – Lačnov 14.10.2019
Přítomní členové: Mgr. Věra Knotková, Ladislav Němec, Mgr. Pavel Trna, Vlasta Švábová,
Ladislav Dokoupil, Petr Ždila
Omluven: Ladislav Šenkýř
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Trna, Ladislav Němec

Program jednání:
1) Zahájení úvod
2) Projekt na zateplení KD – výběr projektu na zateplení KD v Lačnově
3) Ostatní

1) Zahájení, úvod
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:05 hodin za
přítomnosti šesti členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné. Program
jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha.
OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 10–1/2019)
2) Projekt na zateplení KD – výběr projektu na zateplení KD v Lačnově
OZ projednalo dvě varianty návrhů na vyhotovení projektu na zateplení KD v Lačnově.
První varianta by obsahovala zateplení podhledů foukanou izolací, výměnu vstupních
dveří do KD a do hospody a výměnu zdroje vytápění. Při dotaci 35% by orientační cena
byla asi 300 000,-.
Druhá varianta by byla rozšířena o zateplení fasády (nová fasáda) to by orientační cenu při
dotaci 35% navýšilo asi na 550 000,-.
OZ schválilo druhou variantu a dále se rozhodlo provést i rekonstrukci elektrických
rozvodů. Tato investice by měla prodloužit životnost budovy a hlavně snížit energetické
ztráty. KD tedy může být trvale temperován a zvýší se tedy komfort užívání budovy pro
různé aktivity.

OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 10–2/2019)
3) Ostatní
Opakovaně prosíme občany, aby správně třídili odpad a dávali do kontejnerů jen to, co
tam patří!!! Pokud vyhazujete papírové krabice, tak je prosím rozložte aby nezabíraly
zbytečně místo. Stejně tak dodržujte pravidla pro likvidaci komunálního odpadu. Pokud
máte odpad jiného charakteru, neváhejte využít služeb sběrného dvora v Lysicích.
Děkujeme.
OZ schválilo rozpočet na nákup ozdob na vánoční stromek – 10 000,-.
OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 10–3/2019)

Usnesení obecního zastupitelstva
Bere na vědomí:

Schvaluje:
10–1/2019 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele
10–2/2019 - výběr projektu na zateplení KD v Lačnově
10–3/2019 – rozpočet na nákup ozdob na vánoční stromek
Prověřuje:

Neschvaluje:
Starostka obce ukončila ve 18:50 hod. mimořádné zasedání obecního zastupitelstva obcí
Štěchov – Lačnov.

Zapsal Petr Ždila

Ověřili:
Ladislav Němec
....………………………

Mgr. Pavel Trna
…………………………
Mgr. Věra Knotková
………………………..
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