
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 15. dubna 2020 

 

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

Trna, Petr Ždila 

Omluven: Ladislav Němec, Ladislav Šenkýř 

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Dokoupil, Mgr. Pavel Trna 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Kontrola úkolů 

4) Výsledky poptávkového řízení- cenové nabídky na zhotovení PD Výstavba 

chodníků na Štěchově I. etapa. 

5) Schválení MPZ č.1/2020 prodej pozemku 171/1 a , 172 d, 173/6 c, 173/7 b v k.ú. 

Lačnov u Lysic, dle GP pro změnu hranic pozemků č. 97-104/2018 

6) Revize Směrnice,  kterou se stanovují pravidla pro poskytování cestovních náhrad 

členům zastupitelstva obce a zaměstnancům obce Štěchov a stanovují podmínky 

pro používání motorových vozidel 

7) Kronika obce Štěchov 2019 

8) DPP na rok 2019 – kronikářka Marie Ryzí 

9) Žádost o příspěvek na narozené dítě, žadatelka Pavlína Vítková 

10) Návrh na vyřazení nepoužitelného majetku 

11) Plán údržby veřejné zeleně na rok 2020   

12) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod  

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 19:00 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. 4–1/2020) 

 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–2/2020) 

 

3) Kontrola úkolů 

Starostka obce informovala OZ, že Pan H. změnil postoj v jednání o prodeji pozemku, 

který je součástí příjezdové komunikace k rybníkům v Lačnově, a dále pak pozemku za 

mostkem po kterém vede cesta k rybníkům a ve které je také uložen kabel pana H2. Pan 

H., se rozhodl, že pozemek obci neprodá. Dohoda je tímto v nedohlednu. 

11.3.2020 proběhl v obci přezkum hospodaření obce za rok 2019 místním auditem, jeho 

výsledek byl dobrý, bez významného nálezu pouze s doporučeními. 

Dále pak starostka obce informovala OZ a probíhající těžbě „kůrovcového dřeva“ 

v obecním lese na Lačnově. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–3/2020) 

 

4) Výsledky poptávkového řízení- cenové nabídky na zhotovení PD Výstavba chodníků 

na Štěchově I. etapa. 

Starostka seznámila OZ s výsledky poptávkového řízení- cenové nabídky na zhotovení PD 

Výstavba chodníků na Štěchově I. etapa. 

Cenové nabídky na zhotovení PD předložili: 

• Ing. Milan Beneš nabízí zhotovení PD za 135 000,- 

• Ing. Vít Pučálek nabízí zhotovení PD za 110 000,- 

• Ing. Michal Holomek nabízí zhotovení PD za 152 000,- 

 

OZ projednalo předložené cenové nabídky a po debatě schválilo nabídku pana inženýra 

Víta Pučálka, který nabídl zhotovení PD „Výstavba chodníků na Štěchově I. etapa“ za 

cenu 110 000,-. 

 



OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–4/2020) 

 

5) Schválení MPZ č.1/2020 prodej pozemku 171/1 a , 172 d, 173/6 c, 173/7 b v k.ú. 

Lačnov u Lysic, dle GP pro změnu hranic pozemků č. 97-104/2018 

OZ projednalo a schválilo MPZ č.1/2020 prodej pozemku 171/1 a , 172 d, 173/6 c, 173/7 

b v k.ú. Lačnov u Lysic, dle GP pro změnu hranic pozemků č. 97-104/2018 

Byla schválena cena 50,- za m2. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–5/2020) 

 

6) Revize Směrnice,  kterou se stanovují pravidla pro poskytování cestovních náhrad 

členům zastupitelstva obce a zaměstnancům obce Štěchov a stanovují podmínky pro 

používání motorových vozidel 

Starostka předložila OZ revizi směrnice, kterou se stanovují pravidla pro poskytování 

cestovních náhrad členům zastupitelstva obce a zaměstnancům obce Štěchov a stanovují 

podmínky pro používání motorových vozidel. 

Změny ve směrnici OZ projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–6/2020) 

 

7) Kronika obce Štěchov 2018 

Paní Marie Ryzí doplnila naši kroniku o dění v obci za rok 2018, OZ jí za tuto nesnadnou, 

ale důležitou práci velice děkuje. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–7/2020) 

 

8) DPP na rok vedení kroniky rok 2019 – kronikářka Marie Ryzí 

Starostka obce předložila OZ ke schválení DDP  pro paní Mudr. Marii Ryzí o vedení 

Kroniky obce Štěchov na rok 2019.   Paní Marií Ryzí i pro letošek s odměnou 3000,- za 

rok. OZ dohodu o provedení práce schválilo 



 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–8/2020) 

 

9) Žádost o příspěvek na narozené dítě, žadatelka Pavlína Vítková 

Obec obdržela žádost o příspěvek na narozené dítě od žadatelky Pavlíny Vítkové ma 

narozené dítě Jasmínu Přikrylovu.  OZ tuto žádost projednalo a schválilo žadatelce 

příspěvek ve výši 3000,-. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–9/2020) 

 

10) Návrh na vyřazení nepoužitelného majetku 

Obec eviduje na podrozvahovém účtu 909/0300 majetek v hodnotě 268232,- dle přílohy 

zápisu . Inventarizační komise navrhla vyřazení a likvidaci následujících položek viz. 

příloha. 

Majetek bude jako nepoužitelný zlikvidován odvezením do sběrného dvora v Lysicích. 

Likvidací majetku zastupitelstvo pověřuje Ladislava Němce. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–10/2020) 

 

11) Plán údržby veřejné zeleně na rok 2020 

Za údržbu obecních zatravněných ploch a parků bude na Štěchově  zodpovědný tak jako 

v loňském roce Ladislav Šenkýř, na Lačnově se o tuto povinnost  podělí se starostkou 

obce. 

  

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–11/2020) 

 

 

12) Ostatní 

Dle nařízení vlády ČR se v letošním roce (17.5.2020) bohužel nebude konat pouť ve 

Štěchově, a to z důvodu zákazu pořádání hromadných akcí souvisejících s šířením nemoci 

COVID-19. 



Dále prosíme občany, aby dodržovali nařízení a doporučení vlády ČR souvisejících 

s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, která může vést k velice závažným 

následkům. Chraňte sebe a především starší občany, kteří nemusí mít dostatek informací a 

také občany trpící chronickým onemocněním nebo oslabenou imunitou. Děkujeme! 

Starostka obce informovala OZ o schválení RO č.2/2020 a schválené Změně rozpisu 

č.1/2020. viz. příloha zápisu. 

 

 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 4–12/2020) 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

4-2/2020 - pošta 

4–3/2020 – kontrola úkolů 

4-7/2020 – doplnění obecní kroniky o dění v obci za rok 2019 

4-11/2020 - plán údržby veřejné zeleně na rok 2020 

4-12/2020 - ostatní 

 

Schvaluje: 

4–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

4–4/2020 - nabídku pana inženýra Víta Pučálka, který nabídl zhotovení PD „Výstavba 

chodníků na Štěchově I. etapa“ za cenu 110 000,- 

4-5/2020 - MPZ č.1/2020 prodej pozemku 171/1 a , 172 d, 173/6 c, 173/7 b v k.ú. Lačnov u 

Lysic, dle GP pro změnu hranic pozemků č. 97-104/2018 za cenu 50,-/m2 

4–6/2020 - revizi směrnice, kterou se stanovují pravidla pro poskytování cestovních náhrad 

členům zastupitelstva obce a zaměstnancům obce Štěchov a stanovují podmínky pro 

používání motorových vozidel 

4-8/2020 - prodloužení smlouvy o vedení Kroniky obce Štěchov paní Marií Ryzí i pro letošek 

s odměnou 3000,- za rok 

4-9/2020 – žadatelce Pavlíně Vítkové příspěvek ve výši 3000,- na narozené dítě 



4–10/2020 - vyřazení nepoužitelného majetku 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:40 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

Další zasedání OZ se uskuteční dne 18-21.5.2020 v 18.00 hod. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Dokoupil 

 

....……………………… 

 

Mgr. Pavel Trna 

 

………………………… 

 

Mgr.Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


