
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Štěchov ze dne 
18.1.2023 

 
Přítomní zastupitelé: Mgr. Věra Knotková, Ladislav Němec, Ladislav Šenkýř, Ladislav 
Dokoupil, Tomáš Toman, Pavel Trna, Vlasta Švábová  
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Švábová, Tomáš Toman 
 
Program zasedání: 

1) Zahájení, úvod 
2) Došla pošta 
3) Dohoda o provozu střelnice 
4) Cenová nabídka kontejnery sklo 
5) Obecní zabijačka 
6) Ostatní 

 

 
1) Zahájení, úvod 

 
Zasedání obecního zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 18:02 

za přítomnosti sedmi členů obecního zastupitelstva – zastupitelstvo bylo tedy 
usnášeníschopné.  
Starostka přednesla program zastupitelstva a navrhla ověřovatelé zápisu.  
 
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 1-1/2023)  
OZ schválilo 

 
2) Došlá pošta 

 
Kromě běžné agendy nedošla žádná zásadní pošta k diskusi. 
 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 2-1/2023)  
Obecní zastupitelstvo bere tyto informace na vědomí 
 

3) Dohoda o omezeném provozu střelnice 
 

Starostka představila znění dohody, která se uzavírá s provozovatelem místní 
střelnice „v lomu“ za účelem regulace provozu této střelnice. Dohoda stanovuje 
termíny, kdy se střelnice nebude provozovat 8. - 10. 4. 23 - Velikonoce, 20. - 21. 5. 23 
pouť, 22. 12. 23 - 2. 1. 24 vánoční a novoroční období. Provozovatel si vyhrazuje termín 
na střelecké závody 2.4. 23 a 27.8. 23.  
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 3-1/2023)  
 
OZ schválilo – zastupitelstvo pověřilo starostku k uzavření této dohody. 
 
 
 

 



4) Cenová nabídka na kontejnery na sklo 
 

Zvonové kontejnery na sklo, které zde byli dříve na svozových místech umístěny, 
neumí současná svozová společnost Malá Haná vyvážet. Ty, které se na svozových 
místech nacházejí, byly pouze dočasně zapůjčeny svozovou firmou. Je tedy zapotřebí 
dokoupit nové (vozíkové) kontejnery. Starostka představila OZ Cenovou nabídku cena  
je 6.896 Kč za jeden kontejner. Návrh je zakoupit 2 kontejnery.  

  
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 4-1/2023)  
 
OZ schválilo – zastupitelstvo pověřilo starostku k objednání 2 kontejnerů 

 
5) Obecní zabijačka 

 
V sobotu 28.1.2023 se bude konat na kulturním domě na Lačnově obecní 

zabijačka spojená s prodejem zabijačkových specialit (zabijačkové polívky, tlačenky, 
prejtu, masa a sádla/škvarků). Začátek pro veřejnost od 12:00 hod. Zastupitelé sraz 
v pátek 17:00 hod. na OÚ,  příprava akce.  

 
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 5-1/2023)  
 
OZ schválilo – zastupitelstvo pověřilo starostku k nákupu masa a souvisejícího  
 

6) Ostatní 

 
Starostka obce informovala OZ o jednání na KHS ohledně zřízení Dětské 

skupiny, která je pánovaná v bývalém obchodě na Štěchově s ohledem na stanovisko 
hygieny bude schvalována pro 6 dětí. Kuchyňská linka do této budovy by měla být 
dokončena do konce února. Starostka navrhla o vybavení šatny a zařízení pro 
zaměstnance zažádat o dotaci z dotačního programu JMK. Obecní zastupitelstvo bere 
tyto informace na vědomí a pověřuje starostku k dalším jednáním. 

Sundat světýlka stromeček a kaplička – brigáda 10 hod sobota 21.1.23. 
Starostka informovala OZ o schváleném RO č.10/2022. viz. příloha zápisu. 
 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 6-1/2023)  
 
 
Obecní zastupitelstvo bere tyto informace na vědomí 

 
Usnesení obecního zastupitelstva  
 
Bere na vědomí:  
2-1/2023 – pošta 
6-1/2023 – ostatní 
 
Schvaluje:  



1–1/2023 – program zasedání a ověřovatelé 
3-1/2023 –Dohoda o omezeném provozu střelnice 
4-1/2023- kontejnery na sklo 
5-1/2023 – obecní zabijačka 
Pověřuje starostku k:  

- uzavření dohody o omezeném provozu střelnice  
- k objednání kontejnerů 
- zastupitelstvo pověřilo starostku k nákupu masa a souvisejícího s obecní zabijačkou 

- prověření dotačních možností z JMK na vybavení objektu č.p.24. 
 
Neschvaluje:  

- nenastalo 
 

Starostka obce ukončila ve 19:05hod. zasedaní ́obecního zastupitelstva obce Štěchov. 
 
Zapsal Pavel Trna  
 
 
Ověřovatel: 

 
 
 

______________________ 
Vlasta Švábová 

Ověřovatel: 
 
 
 

______________________ 
Tomáš Toman 

 
 
Starostka: 

 
 

______________________ 
Mgr. Věra Knotková 

 
 
 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina 
2) Hlasovací protokol 
3) Zveřejnění návrhu programu 
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