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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 14. dubna 2021 

 

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

Petr Ždila 

Omluven: Mgr. Pavel Trna, Ladislav Šenkýř 

Ověřovatelé zápisu:  Vlasta Švábová, Ladislav Dokoupil 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) MPZ č.1/2021  odkup par. č. 168/23, par.č.168/23 a parc.č.202/6 v k. ú. Štěchov dle 

GP. č.1218/2019 

4)  MPZ č.2/2021 odkup par. č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení pozemků 

č. 177-73/2020 

5) Stavební úpravy KD- vícepráce 

6) RO č. 1/ 2021 a RO č.2/2021 

7) Žádost linky bezpečí 

8) Ostatní 

 

 

 

1) Zahájení, úvod 

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

přítomnosti pěti členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné. Program 

jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–1/2021) 

 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.   

Starostka obdržela dopis od Povodí Moravy s Plánem dílčího povodí Dyje, který mimo 



jiné navrhuje řešení kanalizace v našich obcí napojením na ČOV v Lysicích. Toto řešení 

ale není technicky a finančně  možné, je tedy nadále nutné používat domovní ČOV. 

Dále starostka obdržela stížnost na pana K., který údajně vypouští odpadní tekutiny 

domácího dobytka do dešťové kanalizace, která poté zapáchá. 

Starostka upozornila SUSJMK na kalamitní stav krajnice vozovky vedoucí ze Štěchova do 

Lysic. Pří místním šetření starostka navrhla zatrubnění úseku, případně upravit výškovou 

úroveň příkopu a uložit odvodňovací žlaby pro odtok vody. SUSJMK nehodlá vyhovět 

požadavku a navrhuje vlastní řešení, zpevnit příkop betonovými bloky a zavézt příkop 

kameny a zvýšit tak jeho výškovou úroveň pro vyšší bezpečnost provozu. 

Starostka opět řešila kvalitu vody na Štěchově a požádala o snížení dávek chlóru, kterým 

voda výrazně zapáchá. VAS Boskovice provede 16.4.2021 rozbor vody a na základě 

výsledku upraví dávkování dezinfekce. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–2/2021) 

 

3) MPZ č.1/2021  odkup par. č. 168/23, par.č.168/23 a parc.č.202/6 v k. ú. Štěchov dle GP. 

č.1218/2019 

OZ schválilo MPZ č.1/2021  odkup par. č. 168/23 o výměře 8m2, par.č.168/22 o výměře 

91m2  a parc.č.202/6 o výměře 40 m2v k. ú. Štěchov dle GP. č.162-188/2019 za cenu 85,- 

za m2. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–3/2021) 

 

4) MPZ č.2/2021 odkup par. č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení pozemků č. 

177-73/2020 

       OZ schválilo MPZ č.2/2021 Pozemek parcelní číslo par.č. 45/6 o výměře 1793m2 dle ge-

ometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 177-73/2020 ze dne 26.11.2020, cena: 85,-/m2 

 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–4/2021) 



 

5) Stavební úpravy KD- vícepráce 

Při stavebních pracích na rekonstrukci KD byly zjištěny okolnosti, které budou vyžadovat 

práci nad rámec původního projektu. Během přípravy na zateplení bylo zjištěno podezření 

na narušenou statiku stavby. Pracovníci na určeném místě vykopali sondu pro kontrolu 

základů. Starostka na místo pozvala statika pana Radima Nováka, který zhodnotil statiku 

za dostatečnou v případě, že se provedou opravy prasklin dle předem vypracovaného 

projektu. Radim Novák nabídl vypracování projektu na základě místního šetření za cenu 

10 000,- včetně DPH. OZ nabídku schvaluje. Rozpočet oprav bude znám během příštího 

týdne. Další práce vzniknou na úpravách fasády již zateplené nové části KD a nové 

fasádní  barvy přístavku (klubovny) a nové fasádní  barvy( venkovní posezení u KD). 

Viz. příloha. 

 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–5/2021) 

 

6) RO č. 1/ 2021 a RO č.2/2021 

 

Starostka seznámila OZ s rozpočtovým opatřením RO č. 1/ 2021 a RO č.2/2021, OZ tato 

opatření schvaluje. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–6/2021) 

 

7) Žádost linky bezpečí 

 

Starostka obdržela žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí a to ve výši 2000,- za rok. 

OZ tuto žádost projednalo a neschvaluje tento příspěvek. OZ podporuje jiné charitativní 

projekty a především akce s reálným dopadem na pomoc našim občanům. 

  

OZ neschválilo. 

Pro 0, zdrželi se hlasování 0, proti 5 (hlasovací protokol. 4–7/2021) 

 



8) Ostatní 

OZ provede revitalizaci středové části parku ve Štěchově.  

Starostka děkuje panu Davidovi a panu Matuškovi za úklid dřeva u KD v Lačnově. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–8/2021) 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

4-2/2021 – pošta 

4-8/2021 - ostatní 

 

 

Schvaluje: 

4–1/2021 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

4–3/2021 – MPZ č.1/2021  odkup par. č. 168/23 o výměře 8m2, par.č.168/22 o výměře 91m2  

a parc.č.202/6 o výměře 40 m2v k. ú. Štěchov dle GP. č.162-188/2019 za cenu 85,- za m2 

4–4/2021 – MPZ č.2/2021 Pozemek parcelní číslo par.č. 45/6 o výměře 1793m2 dle geome-

trického plánu pro rozdělení pozemků č. 177-73/2020 ze dne 26.11.2020, cena: 85,-/m2 

4-5/2021 – vícepráce a vypracování projektu na základě místního šetření za cenu 10000,- 

včetně DPH 

4–6/2021 - RO č. 1/ 2021 a RO č.2/2021 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

4-7/2021 – příspěvek na provoz Linky bezpečí a to ve výši 2000,- za rok 

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:15 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 



 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Dokoupil 

 

....……………………… 

 

Vlasta Švábová 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


