
 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Štěchov ze dne 
9.11.2022 

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

1) zahájení, úvod 
2) došla pošta 
3) návrh Smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a odborného 

sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko 
pro rok 2023 

4) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, spolufinancování služeb na rok 2023 
5) KORDIS JMK, příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023 
6) ZEAS Lysice, a.s. Dodatek č.2 ke smlouvě o zemědělském pachtu pozemků P7/98 
7) Smlouva o smlouvě budoucí věcného břemene č. PR-014330065239/001-ADS 
8) Návrh rozpočtu obce Štěchov na rok 2023 
9) Žádost o potvrzení „Prohlášení vlastníka par.č. st. 38 v k.ú. LV 10001pro k.ú. Štěchov“ 
10) Žádost invalidů o příspěvek 
11) Rozpočtová opatření 2022/8 

12) Ostatní 
 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 18:05 za 
přítomnosti sedmi členů obecního zastupitelstva – zastupitelstvo bylo tedy 
usnášeníschopné.  

Starostka přednesla program zastupitelstva a navrhla ověřovatelé zápisu - OZ schválilo 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 1-11/2022)  

2) Došla pošta 
 
Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.  
 



Zásadní je zpráva o nedostatku vody v obecním vodovodu. Dle informací svazku došlo 
k vyschnutí „lesního“ pramene a následně přestala přitékat vody i z vrtu. Situace 
s množstvím a kvalitou vody je opravdu velmi špatná. Náhradní zásobování cisternou 
je v zimě omezeno. V nebližší době budou uskutečněna jednání na svazku, jak situaci 
alespoň krátkodobě řešit. 
 
Obecní zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 2-11/2022)  

 
3) Návrh Smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a 

odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb 
okresu Blansko pro rok 2023 
 
Starostka přednesla návrh na výši příspěvek na financování sítě služeb sociální 
prevence a odborného sociálního poradenství ve výši 6.000 Kč/rok. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 3-11/2022)  

Zastupitelstvo pověřilo starostku k uzavření této smlouvy. 
 

4) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, spolufinancování služeb na rok 
2023 
 
Starostka přednesla návrh na spolufinancování služeb Diecézní charity Brno na rok 
2023 ve výši 11.900 Kč/rok. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 4-11/2022)  

5) KORDIS JMK, příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023 
 
Starostka přednesla návrh na příspěvek na financování IDS JMK na rok 2023 ve výši 
18.600 Kč/rok. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 1, proti 0 (hlasovací protokol 5-11/2022)  

 
6) ZEAS Lysice, a.s. Dodatek č.2 ke smlouvě o zemědělském pachtu pozemků P7/98 

 
Starostka seznámila zastupitelstvo s došlým dodatkem č.2 k pachtovní smlouvě se 
Zeas a.s. týkající se zvýšení nájemného za obecní pozemky. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 6-11/2022)  

Zastupitelstvo pověřilo starostku k uzavření tohoto dodatku. 
 

7) Smlouva o smlouvě budoucí věcného břemene č. PR-014330065239/001-ADS 



 
Starostka seznámila zastupitelstvo s došlým návrhem smlouvy o zřízení věcného 
břemene elektrického vedení. Navrhla výši částky za jeho zřízení ve výši 6.000 Kč. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 7-11/2022)  

Zastupitelstvo pověřilo starostku k uzavření této smlouvy. 
 

8) Návrh rozpočtu obce Štěchov na rok 2023 
 

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu pro rok 2023 (viz. příloha). 
Zastupitelé návrh prostudovali a neměli připomínek či pozměňovacích návrhů. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 8-11/2022)  

 
9) Žádost o potvrzení „ Prohlášení vlastníka par.č. st. 38 v k.ú. LV 10001 pro k.ú. 

Štěchov 
 
Zastupitelstvo se zabývalo situací ohledně stavby vodojemu, který stojí na pozemku 
obce. Vzhledem k vzniku této budovy v rámci „Akce Z“ není jasné vlastnictví této 
budovy. Možnost je prohlášení, že vlastníkem je svazek vodovodů a kanalizací, který o 
toto vlastnictví má i zájem. Zastupitelstvo zvažuje všechny konsekvence a zatím 
nepřijalo stanovisko. 
 

10) Žádost invalidů o příspěvek na rok 2023 
 
Starostka přednesla žádost na příspěvek invalidům na rok 2023, OZ schválilo 
příspěvek ve  ve výši 3.000 Kč/rok. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 9-11/2022)  

 
11) Rozpočtová opatření č. 8. 

 
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č. 8 (viz. příloha). 
Zastupitelé návrh prostudovali a neměli připomínek či pozměňovacích návrhů. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 11-11/2022)  

 

12) Ostatní 

 
Rozsvícení Vánočního stromu a související kulturní program proběhnou v neděli 27.11. 
v 17:00 hod.  

 



Dne 12.11.20 proběhne brigáda obecního zastupitelova – čištění žlabů podél 

komunikace na Lačnov a shrab listí na obecních pozemcích. 

Dne 17.11 proběhne brigáda – zdobení vánočního stromu 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol 12-11/2022)  

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva  
 
Bere na vědomí:  
2-11/2022 – pošta 
12-11/2022 - ostatní ́ 
 
Schvaluje:  
1–11/2022 – program zasedání a ověřovatelé 
3-11/2022 - příspěvek na financování sítě služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství 
4-11/2022- návrh na spolufinancování služeb Diecézní charity Brno 
5-11/2022 - příspěvek na financování IDS JMK na rok 2023 
6-11/2022 – dodatkem č.2 k pachtovní smlouvě se Zeas a.s. 
7-11/2022 – smlouvu o zřízení věcného břemene elektrického vedení 
8-11/2022 – návrh rozpočtu pro rok 2023 
9-11/2022 – příspěvek invalidům 
10-11/2022 - rozpočtové opatření č. 8 
 
Pověřuje starostku k:  

- uzavření dodatku č.2 k pachtovní smlouvě se Zeas a.s. 
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene elektrického vedení 

Neschvaluje:  
 
Starostka obce ukončila ve 19:35hod. zasedaní ́obecního zastupitelstva obce Stěchov. 
 
Zapsal Pavel Trna  
 
 
Ověřovatel: 

 
 

______________________ 
Vlasta Švábová 

Ověřovatel: 
 
 

______________________ 
Ladislav Šenkýř 

 
 
Starostka:                                          ______________________ 

Mgr. Věra Knotková 



 
 
 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina 

2) Hlasovací protokol 

3) Zveřejnění návrhu programu 

 


