
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 11. prosince 

2019 

 

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

Dokoupil, Ladislav Šenkýř, Petr Ždila 

Omluven: Mgr. Pavel Trna 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Dokoupil, Ladislav Šenkýř 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Kontrola úkolů 

4) Rozpočet obce na rok 2020 

5) Rozpočtový výhled obce Štěchov 

6) Dodatek ke smlouvě o provozu plynárenského zařízení č.9402005056/300004112 

7) Jmenování inventarizační komise 

8) Žádost o vyjádření  návrh smlouvy o smlouvě budoucí „ Štěchov NN Žák 

9) Žádost o odkup pozemků 171/1a, 172d, 173/6c, 173/7b dle návrhu GP č. 97-

104/2018 v k.ú. Lačnov u Lysice 

10) Žádost o finanční příspěvek  na narozené dítě, Veronika Dítětová 

11) Žádost o finanční příspěvek  na narozené dítě, Rozalie Mertová 

12) Žádost o finanční příspěvek  na narozené dítě, Václav Matušek 

13) Žádost o poskytnutí dotace – oddíl malé kopané , příspěvek na pronájem 

tělocvičny ZŠ 

14) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod  

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:02 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. 12–1/2019) 

 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou. 

V neděli obecní úřad navštívil pan S., kterému se nelíbí, že si děti hrají v potoce poblíž 

jeho domu. Pan S upozornil na to, že si děti hrály na jeho pozemku a byly prý drzé,  když 

je na to upozornil. A žádal o sjednání nápravy. Rodiče dětí již byli o incidentu informováni 

a slíbili nápravu. 

3) Starostka obce a místostarosta obce informovali o  místním šetření týkajícího se uložení 

kabelu připojky el. vedení k rybníku pana H1. Kabel je uložen přes pozemek pana H2. 

Během jednání pan  H2 navrhl, aby pozemek odkoupila obec.  

Obec se bude snažit s panem H2. dohodnout na vypořádání pozemků, aby byl mostek 

s cestou v obecním majetku. Dále pak by se obec ráda vypořádala s panem H2 ohledně 

pozemku týkajícího se cesty, která vede směrem k obci od mostku po les a je v majetku 

pana H2 . OZ pověřilo starostku a místostarostu k dalšímu jednání. 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–2/2019) 

 

4) Kontrola úkolů 

Starostka obce informovala  OZ o opravě výtluků na MK na . Opravu provedla firma Deas 

a.s. Starostka se zabývá problematikou třídění domovního odpadu,. a v souvislosti s novou 

legislativou. Která vstoupí v platnost od roku 2020.  Proto začala jednat se společností  TS 

Malá Haná na možnostech třídění a svozu domovního odpadu. Obec se stane členem 

„Dobrovolného svazku obcí TS Malá Haná“ s ročním poplatkem 10,-/osoba. V průběhu 

měsíce prosince se Obec Štěchov připojila k žádosti o dotaci na nákup popelnic do každé 

domácnosti. Každá domácnost,  tak během roku 2020 dostane 3 popelnice pro třídění 

odpadu. OZ pověřuje starostku k dalšímu jednání. 

 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–3/2019) 

 

4) Rozpočet obce na rok 2020 



Obec projednalo a schválilo rozpočet na závazné ukazatele obce pro rok 2020. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–4/2019) 

 

5) Rozpočtový výhled obce Štěchov 

Obec projednalo a schválilo výhled rozpočtu obce Štěchov pro rok 2021. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–5/2019) 

 

6) Dodatek ke smlouvě o provozu plynárenského zařízení č.9402005056/300004112 

 

OZ projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o provozu plynárenského zařízení 

č.9402005056/300004112. Dodatek řeší částku za nájem zařízení  (95198,-/rok) a cenu za 

zajištění provozu a běžné údržby (68377,-/rok). 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–6/2019) 

 

7) Jmenování inventarizační komise 

OZ se schválilo členy inventarizační komise. Členy byli jmenováni: Ladislav Šenkýř, 

Ladislav Dokoupil a Petr Ždila. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–7/2019) 

 

8) Žádost o vyjádření  ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene„ 

Štěchov NN Žák 

Starostka obce předložila OZ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1030054534001. 

OZ projednalo a schválilo věcné břemeno na uložení kabelu Štěchov NN Žák 

1030054534/001 za cena 2000,-. 



 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–8/2019) 

 

9) Žádost o odkup pozemků 171/1a, 172d, 173/6c, 173/7b dle návrhu GP č. 97-104/2018 

v k.ú. Lačnov u Lysice 

OZ projednalo a schválilo žádost o odkup pozemků 171/1a, 172d, 173/6c, 173/7b dle 

návrhu GP č. 97-104/2018 v k.ú. Lačnov u Lysic.  

Dle charakteru pozemku a místním podmínkám obec navrhuje cenu 50,- za m
2
. Celková 

výměra pozemků činí 360,4 m
2
. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–9/2019) 

 

10) Žádost o finanční příspěvek  na narozené dítě, Veronika Dítětová 

 

OZ schválilo žádost o finanční příspěvek na narození dítěte. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–10/2019) 

 

 

11)  Žádost o finanční příspěvek  na narozené dítě, Rozalie Mertová 

 

OZ schválilo žádost o finanční příspěvek na narození dítěte. 

 
 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–11/2019) 

 

12) Žádost o finanční příspěvek  na narozené dítě, Václav Matušek 

OZ schválilo žádost o finanční příspěvek na narození dítěte. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–12/2019) 



 

 

13) Žádost o poskytnutí dotace – oddíl malé kopané , příspěvek na pronájem tělocvičny 

ZŠ 

Místní fotbalisté požádali obec o dotaci na pronájem tělocvičny v ZŠ Lysice pro zimní 

trénink. OZ schvaluje dotaci ve výši 3500,-. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–13/2019) 

 

14) Ostatní 

28.12. 2019 se v KD Lačnov uskuteční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Obec Štěchov 

poskytne jako každý rok finanční příspěvek na nákup pohárů. Začátek akce od 8:30 hod. 

Pan Brodecký, který pořádá rybářský kroužek pro děti, požádal OZ o možnost pronájmu 

prostor KD pro jeho pořádání. Kroužek bude probíhat od ledna do března každý čtvrtek od 

17ti do 18ti hodin na KD v Lačnově. . 

OZ stanovilo, že za toto období mu bude za nájem a provoz KD účtován poplatek 

1000Kč.  

Místní poplatky pro rok 2020 byly stanoveny ve stejné výši  jako v roce 2019. 

Sazba poplatku za psa činí pro poplatníka za kalendářní rok: 

-   za jednoho psa  50 Kč 

-   za druhého a každého dalšího psa 150 Kč 

  

      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

      a odstraňování komunálních odpadů pro poplatníka za kalendářní rok ve výši: 

- 550 Kč / osoba trvale bydlící  

- 550 Kč / chata, chalupa 

Starostka informovala OZ o  rozpočtovém opatření číslo 8/2019 a RO č.9/2019 

Starostka obce vyjádřila poděkování p. Švábové a všem účinkujícím za vánoční pásmo při 

rozsvěcení vánočního stromu ve Štěchově. Poděkovala členům OZ za přípravy celé akce. 

 

Všem občanům přejeme krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do 

nového roku 2020. 

 

OZ vzalo na vědomí.. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–14/2019) 

 



Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

12-2/2019 - pošta 

12–3/2019 – kontrola úkolů 

12-14/2019 - ostatní 

Schvaluje: 

12–1/2019 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

12–4/2019 - rozpočet na závazné ukazatele obce pro rok 2020 

12-5/2019- výhled rozpočtu obce Štěchov pro rok 2021 

12–6/2019 - dodatek ke smlouvě o provozu plynárenského zařízení č.9402005056/300004112 

12-7/2019 - členy inventarizační komise 

12-8/2019 - věcné břemeno Štěchov NN Žák 1030054534/001 za cena 2000,-. 

12-9/2019- žádost o odkup pozemků 171/1a, 172d, 173/6c, 173/7b dle návrhu GP č. 97-

104/2018 v k.ú. Lačnov u Lysic, návrh ceny 50,-/m
2
 

12–10/2019 - finanční příspěvek na narození dítěte, Veronika Dítětová 

12-11/2019 - finanční příspěvek na narození dítěte, Rozálie Mertová 

12-12/2019 - finanční příspěvek na narození dítěte, Václav Matušek 

12-13/2019 - dotaci na pronájem tělocvičny v ZŠ Lysice ve výši 3500,- 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 18:55 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

Další zasedání OZ se uskuteční dne 15.1.2020 v 18.00 hod. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Dokoupil 



 

....……………………… 

 

Ladislav Šenkýř 

………………………… 

 

Mgr.Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


