
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 11. srpna 2021 

 

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

Mgr. Pavel Trna, Petr Ždila 

Omluven: Ladislav Šenkýř 

Host: Pan Sedláček Miroslav st. 

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Švábová, Mgr. Pavel Trna 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Žádost o odkup par.č. 174/1 v k.ú. Lačnov 

4) Výsledky výběrového řízení Výstavba chodníků na Štechově I. etapa 

5) Výsledky výběrového řízení Oprava místní komunikace mezi Lačnovem a 

Štěchovem 

6) Žádost o umístění manuální závory na par.č. č.155/3 v k.ú. Lačnov 

7) Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě Nikolas Sedláček 

8) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

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

přítomnosti šesti členů obecního zastupitelstva a pane Miroslava Šedláčka st.. 

Zastupitelstvo usnášeníschopné. Program jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz 

příloha. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–1/2021) 

 

2) Pošta 

Starostka obdržela stížnost pana S., který uvedl, že paní V. vypouští odpadní vody z domu 

přes jeho pozemek do potoka. Starostka a zástupce stavebního úřadu provedli místní 



šetření a navrhli paní V. vybudovat domovní ČOV a vyčištěnou vodu spolu s vodou 

dešťovou vypouštět do místní kanalizace. 

Na konci srpna budou do naší obce doručeny barevné popelnice pro tříděný odpad. OZ 

včas informuje občany o způsobu distribuce těchto popelnic. 

Starostka obce informovala OZ že oprava komunikace ve spodní části Lačnova se musí 

odložit. Důvodem je těžba dřeva v lese u rybníků a tím i zatěžování vozovky nadměrně 

těžkými vozy. Po dokončení těžby bude vozovka opravena. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–2/2021) 

 

3) Žádost o odkup par.č. 174/1 v k.ú. Lačnov  

starostka obce předložila OZ žádost pana Miroslava Sedláčka  o odkup parcely 174/1 v 

k.ú. Lačnov, která svou malou částí zasahuje do příjezdové cesky k jeho domu. OZ tuto 

žádost projednalo a nesouhlasí s prodejem celé parcely a je pro zachování přístupu k 

potoku. Starostka obce navhla odprodej části pozemku174/1, která zasahuje do příjezdové 

cety pan Sedláčka. OZ s tímto návrhem souhlasí. Geometrický plán si pan Sedláček nechá 

vypracovat na vlastní náklady.  

OZ schvaluje rozdělení pozemku 174/1 v k.ú. Lačnov a prodej jeho části, jež zasahuje do 

příjezdové cesty pana Miroslava Sedláčka. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–3/2021) 

 

 

4) Výsledky výběrového řízení Výstavba chodníků na Štechově I. etapa 

Starostka obce předložila OZ cenové nabídky na výstavbu chodníků na Štechově I. etapa: 

Milan Šamšula za cenu:  553 745,92,- včetně DPH 

Tomáš Blažek za cenu : 651 157,33,- včetně DPH 

Jakub Havel za cenu : 701 108,92,- včetně DPH 

 

OZ nabídky projednalo CN a vzhledem k ceně, dlouhodobým zkušenostem a dobrým 

referencím zvítězila nabídka Milana Šamšuly. Na tuto akci získá obec dotaci ve výši 

250 000,- z JMK. 



 

Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, jako 

zhotovitele stavby „Výstavba chodníků v obci Štěchov I .etapa- horní úsek “ společnost 

Milan Šamšula, Drnovice 273, 679 76 Drnovice IČ: 75252457,  

s nabídkovou cenou 457 641,26Kč bez DPH, 96 104,66 Kč výše DPH (21%), 553 7485,92 

Kč s DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.“ 

 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–4/2021) 

 

 

Výsledky výběrového řízení Oprava místní komunikace mezi Lačnovem a Štěchovem  

Starostka obce předložila OZ cenové nabídky na opravu místní komunikace mezi Lačnovem a 

Štěchovem: 

STRABAG a.s. za cenu 1 016 391,- včetně DPH 

SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu 1191276,- včetně DPH 

Výše dotace je 80% 

OZ nabídky projednalo a zvítězila nabídka společnosti STRABAG a.s. 

 

„Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, jako 

zhotovitele stavby „Oprava místní komunikace ve Štěchově - Lačnově“ společnost 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744,  

s nabídkovou cenou 959 000,77 Kč bez DPH, 201 390,00 Kč výše DPH (21%), 

1 160 391,00 Kč s DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.“ 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–5/2021) 

 

5) Žádost o umístění manuální závory na par.č. č.155/3 v k.ú. Lačnov 

 

Pan Michele požádal starostku o umístění závory na svém pozemku č.155/3 v k.ú. 

Lačnov. OZ projednalo žádost a vzhledem k umístění na soukromém pozemku pana 



Micheleho tuto žádost schvaluje. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–6/2021) 

 

6) Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě Nikolas Sedláček  

Starostka o předložila OZ ke sválení žádost Josefa Sedláčka o finanční příspěvek na 

narozené dítě pro Nikolase Sedláčka. 

OZ schvaluje žádost a žadateli bude poskytnut příspěvek ve výši 3000,-.  

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–7/2021) 

 

7) Ostatní 

14.8. v 9:00 OZ uskuteční brigádu, na které připraví kapličku a její okolí na pouť a poseče 

trávu v parku na Štěchově. 

Sportovci Štěchova Vás srdečně zvou na pouťové posezení na KD v Lačnově, které pro-

běhne od pátku 13.8. do neděle 15.8. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–8/2021 

 

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

8-2/2021 – pošta 

8-8/2021 - ostatní 

 

 



Schvaluje: 

8–1/2021 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

8–3/2021 – schvaluje rozdělení pozemku 174/1 v k.ú. Lačnov a prodej jeho části, jež zasahuje 

do příjezdové cesty pana Sedláčka 

8–4/2021 – Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, 

jako zhotovitele stavby „Výstavba chodníků v obci Štěchov I .etapa- horní úsek “ společnost 

Milan Šamšula, Drnovice 273, 679 76 Drnovice IČ: 75252457,  

s nabídkovou cenou 457 641,26Kč bez DPH, 96 104,66 Kč výše DPH (21%), 553 7485,92 

Kč s DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.“ 

8-5/2021 – Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, 

jako zhotovitele stavby „Oprava místní komunikace ve Štěchově - Lačnově“ společnost 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744,  

s nabídkovou cenou 959 000,77 Kč bez DPH, 201 390,00 Kč výše DPH (21%), 

1 160 391,00 Kč s DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.“ 

 

8–6/2021 -  umístění manuální závory na par.č. č.155/3 v k.ú. Lačnov 

8-7/2021 – žádost o příspěvek na narozené dítě Nikolase Sedláčka a žadateli bude poskytnut 

příspěvek ve výši 3000,- 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:18 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Mgr. Pavel Trna 

 

....……………………… 



 

Vlasta Švábová  

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


