
 

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obcí Štěchov – Lačnov 16.12.2019 

 

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

Dokoupil, Petr Ždila 

Omluven: Ladislav Šenkýř, Mgr. Pavel Trna 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Dokoupil, Vlasta Švábová 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Projednání Projektové dokumentace a Žádosti o dotaci v rámci program OPŽP 

2014-2020-MŽP 121 výzva PO5, SC 5.1. průběžná, projekt „Společenský dům 

Lačnov“ 

3) Žádost o dotaci na akci „Obnova a přemístění pomníku padlých v 2. sv. v. v obci Štěchov“ 

z II. výzvy k podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby čj. MO 

285367/2019. 

 

 

1) Zahájení, úvod  

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:00 hodin za 

přítomnosti pěti členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné. Program 

jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12.2–1/2019) 

 

2) Projednání Projektové dokumentace a Žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP 

2014-2020-MŽP 121 výzva PO5, SC 5.1. průběžná, projekt „Společenský dům 

Lačnov“ 

 

Pro podání žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP je třeba nechat vypracovat  

energetický posudek KD, který bude po vzoru OPŽP. 

Starostka obdržela cenové nabídky na zpracování energetického posudku od pana 

inženýra Judy 38000,- a od společnosti Europrojekt také 38000,-. OZ projednalo tyto 

nabídky a vzhledem k již započaté spolupráci schválilo cenovou nabídku pana inženýra 

Jůzy, která činí 38000,- včetně DPH.  

Dále je nutné provést zoologický průzkum s místním šetřením, který bude stát do 10000,-. 



Cena všech administrativních úkonů, projektu a žádosti se tak vejde do uznatelné části 

nákladů, které činí maximálně 12% celkového rozpočtu rekonstrukce, tj. 145860,-. 
 

OZ schválilo.  

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 10.2–2/2019) 

 

 

3) Žádost o dotaci na akci „Obnova a přemístění pomníku padlých v 2. sv. v. v obci Štěchov“ z II. 

výzvy k podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby čj. MO 285367/2019. 

Obec Štěchov chce podat žádost o dotaci na akci „Obnova a přemístění pomníku pad-

lých v 2. sv. v. v obci Štěchov“ z II. výzvy k podání žádosti o dotaci na zabezpečení pé-

če o válečné hroby čj. MO 285367/2019.   

 

OZ projednalo a schvaluje:  

 

OZ Obec Štechov souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova a přemístění 

pomníku padlých v 2. sv. v. v obci Štěchov“ z II. výzvy k podání žádosti o dotaci na za-

bezpečení péče o válečné hroby čj. MO 285367/2019.   
 

 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 10.2–3/2019) 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

 

Schvaluje: 

10.2–1/2019 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

10.2–2/2019 - cenovou nabídku pana inženýra Judy, která činí 38000,- a zoologický průzkum 

s místním šetřením 

10.2-3/2019 souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova a přemístění pomníku padlých v 2. 

sv. v. v obci Štěchov“ z II. výzvy k podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby čj. 

MO 285367/2019.   

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

Starostka obce ukončila ve 18:30 hod. mimořádné zasedání obecního zastupitelstva obcí 

Štěchov – Lačnov. 

 



 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Vlasta Švábová 

 

....……………………… 

 

Ladislav Dokoupil 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


