
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 11. května 2022 

 

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

Ladislav Šenkýř, Petr Ždila 

Hosteé Ing. Fiala, Ing. Zukal 

Omluven: Mgr. Pavel Trna 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Němec, Ladislav Dokoupil 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Investiční záměr napojení vodovodu Štěchova na skupinový vodovod Marek 

4) Souhlas s umístěním stavby“ svod dešťových vod č.p. Lačnov 1 

5) Navýšení ceny TSMH 

6) CN na zpracování výběrového řízení akce „ Výstavba chodníků v obci Štěchov I. 

etapa dolní úsek“ 

7) Oprava ruční hasičské stříkačky- předběžná cena 

8) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, zs. 

9) Žádost o prodej obecní parcely č.174/3 v k.ú. Lačnov, 20m2 dle GP č.161/2022 

10) Návrh RO č 2/2022 

11) Příprava pouti na Štěchově 

12) Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK 

13) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:03 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. 5–1/2022) 



 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.  

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–2/2022) 

 

3) Investiční záměr napojení vodovodu Štěchova na skupinový vodovod Marek 

Jednání OZ Štěchova a Lačnova navštívili Ing. Petr Fiala a Ing. Zukal ze společnosti 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Boskovice a představili obecnímu 

zastupitelstvu investiční záměr na napojení vodovodu Štěchova na skupinový vodovod 

Marek. Skupinový vodovod je vlastnictví svazku obcí Lysice, Drnovice a Voděrady Jedná 

se společný vodovod výše uvedených obcí, který bude napájen z páteřního vodovodu ve 

správě VAS a.s Boskovice, který leží na velkém množství velmi vydatných hloubkových 

vrtů, které společně zásobují desítky obcí. Odhadovaná výše investice pro obec Štěchov 

by byla 11 500 000,- přičemž  60% z ceny by mohly pokrýt dotace. Realizace projektu 

může trvat 5-8 let. 

Takto vysoká investice vyžaduje prověření i dalších možností, jak řešit problém s vodou 

v naší obci. Starostka navrhuje udělat informační schůzku pro veřejnost, kde OZ zajistí 

detailní informace o projektu a diskuzi o možnostech řešení problémů s vodními zdroji. 

 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–3/2022) 

 

4) Souhlas s umístěním stavby“ svod dešťových vod č.p. Lačnov 1 

OZ projednalo a schválilo umístění stavby“ svod dešťových vod č.p. Lačnov 1. 

Jedná se o vybudování řádného dešťového svodu pro Lačnov č.p. 1 do potoka. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–4/2022) 

 

 

 



5) Navýšení ceny TSMH 

Starostka obce předložila OZ vyjádření společnosti TSMH, která ve vyjádření navyšuje 

cenu svých služeb o 11.4%. Důvodem je pak především vysoká míra inflace a drahé 

pohonné hmoty. OZ navýšení ceny schvaluje. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–5/2022) 

 

 

6) CN na zpracování výběrového řízení akce „ Výstavba chodníků v obci Štěchov I. 

etapa dolní úsek“ 

Starostka obce informovala OZ o získané dotaci na akci  „Výstavba chodníků v obci Ště-

chov 1. etapa – dolní úsek“  Akce je spolufinancovaná z programu  PODPORA ROZVOJE 

VENKOVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROK 2022, Dotační titul 4, Opravy míst-

ních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě. Obec obdrží z výše uvedeného 

dotačního titulu 250 000,-Kč. 

Starostka obce předložila OZ ke sválení cenovou nabídku na zpracování výběrového ří-

zení  a komplexní dotační management akce „ Výstavba chodníků v obci Štěchov II. 

etapa“.  

JMK potvrdil dotaci na 2 etapu a stavba chodníku bude probíhat v srpnu. 

CN na zpracování je 18000,- bez DPH a maximální výše dotace může dosáhnout 250 

000,-.  

OZ tuto nabídku projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–6/2022) 

 

7) Oprava ruční hasičské stříkačky- předběžná cena 

SDH Lysice, kteří mají zapůjčenou ruční historickou hasičskou stříkačku, navrhli starostce 

její renovaci a opravu. 

Starostka seznámila OZ s navrhovaným rozsahem oprav. OZ na základě historické 

hodnoty, využitelnosti a míry poškození schválili investici 6000,- na výrobu chybějících 

dřevěných madel. Další investice do stříkačky obec neplánuje. 

 



OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–7/2022) 

 

8) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, zs. 

OZ obdržela žádost o pokračování Linky bezpečí, zs., OZ tuto žádost projednalo a přede-

vším z důvodu nedostatku prostředků žádost zamítlo. 

 

OZ neschválilo. 

Pro 0, zdrželi se hlasování 0, proti 6 (hlasovací protokol. 5–8/2022) 

 

 

9) Žádost o prodej obecní parcely č.174/3 v k.ú. Lačnov, 20m2 dle GP č.161/2022 

Jedná o prodej části pozemku, na němž leží příjezdová cesta k domu pana S. OZ 

projednalo žádost o prodej obecní parcely č.174/3 v k.ú. Lačnov, 20m2 dle GP č.161/2022 

a na základě dřívějších jednání ji schválilo, cena 85 Kč/m2. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–9/2022) 

 

 

10) Návrh RO č.2/2022 

Starostka obce předložila OZ návrh na rozpočtové opatření RO č.2/2022 viz. příloha zá-

pisu, OZ toto rozpočtové opatření projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–10/2022)  

 

11) Příprava pouti na Štěchově 

Obecní zastupitelstvo se dohodlo na brigádě, která proběhne v sobotu 14.5. 

Sportovci Štěchova Vás srdečně zvou o víkendu 13.5-15.5 na pouťové posezení. Začátek 

pátek a sobota do 17:00 hod. Místo altánek v parku na Štěchově. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–11/2022 



12) Dodatek č.1 ke smlouva o zajištění financování systému IDS JMK 

Starostka obce předložila ZO dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK 

      OZ dodatek schvaluje 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–12/2022 

 

13) Ostatní 

V sobotu 4.6. se od 17:00 uskuteční posezení s živou hudbou u KD na Lačnově, 

občerstvení zajištěno. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–12/2022) 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

5-2/2022 – pošta 

5-3/2022 - investiční záměr napojení vodovodu Štěchova na skupinový vodovod Marek 

5-11/2022 – příprava poutě na Štěchově 

5-13/2022 - ostatní 

 

 

Schvaluje: 

5–1/2022 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

5–4/2022 – umístění stavby“ svod dešťových vod č.p. Lačnov 1 

5–5/2022 – zvýšení cen služeb TSMH o 11.4% 

5-6/2022 – cenovou nabídku na zpracování výběrového řízení akce „ Výstavba chodníků v 

obci Štěchov I. Etapa dolní úsek“ 

5–7/2022 -  investici 6000,- na opravu historické hasičské stříkačky 

5-9/2022 – žádost o prodej obecní parcely č.174/3 v k.ú. Lačnov, 20m2 dle GP č.161/2022 

5-10/2022 - návrh na rozpočtové opatření RO č.2/2022 

5-13/2022 - dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK 



 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

5-8/2022 - žádost o pokračování Linky bezpečí, zs 

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:28 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Dokoupil 

 

....……………………… 

 

Ladislav Němec 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


