
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 15. prosince 2021 

 

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

Ladislav Dokoupil, Ladislav Šenkýř, Petr Ždila 

Omluven: 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Pavel Trna, Ladislav Šenkýř 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta, kontrola úkolů 

3) Rozpočet obce na rok 2022 

4) Rozpočtový výhled obce Štěchov 

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

6) Zvolení inventarizační komise 

7) OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

8) Provozní náklady Lysické pošty 

9) RO č. 9/2021, 10/2021 a návrh RO č. 11/2021 

10) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:05 hodin za 

přítomnosti sedmi členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Program jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha. 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–1/2021) 

 

2) Pošta, kontrola úkolů 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou. Starostka obce poděkovala zastupitelům za 

účast na brigádách na zdobení vánočního stromu, za úklid listí u kapličky na Lačnově a 

úklid budovy bývalého obchůdku.  



 

OZ by rádo poděkovalo Míši Ondrové- Sedlákové a maminkám dětí a samozřejmě dětem 

samotným za kulturní program k Rozsvícení vánočního stromku. 

Starostka obdržela reakci pana D. na výsledek jednání OZ ve věci zametání místních 

komunikací, především pak kolem jeho domu. Pan D. se stanoviskem zastupitelstva 

nesouhlasí, dále navrhuje umístění zpomalovacího prahu na vozovku u jeho domu. 

Starostka pozve pana D. na lednové zasedání obecního zastupitelstva, kde se situaci znovu 

projedná. 

Starostka obce informovala ZO, že na Štěchově došlo k přemnožení potkanů, kteří ztěžují 

život našim občanům. Starostka tedy pozvala deratizátora, který na různá umístil návnady. 

Cena za deratizaci byla 4500,-s DPH. 

Starostka obce informovala ZO o jednání Svazenku obcí Kunštátska -Lysicka, kde byla  

představena webová  aplikace, díky ní můžou obce svazku sdílet, různé kulturní akce. 

Tato aplikace bude dostupná na webu mapaakci.cz nebo z obecních internetových stránek. 

Mimo jiné starostka se svazkem projednávala i podporu případné Dětské skupiny 

(vybavení objektu) ve Štěchově z případného dotačního titulu, zástupci obcí svazku 

počkají na případné dotační tituly v roce 2022 a pak se k žádosti vyjádří. Společnost 

Svoboda a syn stavby oslovila starostku s návrhem výstavby vysílacího stožáru pro 

posílení signálu mobilních operátorů v naší obci. OZ si uvědomuje obrovský přínos tohoto 

záměru a proto nyní aktivně hledá vhodné místo pro tuto stavbu. 

 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–2/2021) 

 

3) Rozpočet obce na rok 2022 

OZ byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2022 jehož znění je uveřejněno na 

webových stránkách obce. Obecní zastupitelstvo upravilo předložený návrh rozpočtu a 

následně schválilo rozpočet  na závazné ukazatele obce pro rok 2022 viz. příloha zápisu. 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–3/2021) 

 

4) Rozpočtový výhled obce Štěchov 



OZ byl předložen návrh rozpočtového výhledu obce Štěchov, jehož znění je uveřejněno na 

webových stránkách obce také v příloze zápisu. OZ tento rozpočtový výhled schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–4/2021) 

 

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

OZ obce Štěchov – Lačnov projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o provozu 

plynárenského zařízení č. 9402005056/300004112. 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–5/2021) 

 

6) Zvolení inventarizační komise 

OZ zvolilo a schválilo inventarizační komisi ve složení: 

Ladislav Šenkýř 

Mgr. Pavel Trna 

Petr Ždila 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–6/2021) 

 

 

7) OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

OZ obce Štěchov - Lačnov projednalo a schválilo OZV č. 1/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek zůstává stejný, tedy 550,- na osobu 

ročně. 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–7/2021) 

 

8) Provozní náklady Lysické pošty 

Starosta obce Lysice informoval starostku, že provoz pobočky České pošty v Lysicích je 

neudržitelný a požádal tedy o příspěvek na spolufinancování jejího provozu, a to ve výši 



cca. 68000,- ročně. OZ žádost projednalo a s výší příspěvku nesouhlasí. Pošta v Lysicích 

je pro občany velmi důležitá, ale naše obec nemůže dotovat tento provoz tak vysokou 

částkou. OZ navrhuje podpořit chod pošty příspěvkem ve výši 20000,- ročně. 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–8/2021) 

9) Rozpočtová opatření č. 9/2021 č. 10 /2021 a návrh RO č.11 

Starostka obce informovala  OZ o schválených  R O č. 9/2021 a RO č.10 /2021 ( obě 

příloha zápisu, dále pak seznámila OZ s návrhem RO č.11. OZ projednalo a schválilo 

rozpočtové opatření č. 11, opatření se týká opravy místní komunikace viz. příloha zápisu 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–9/2021) 

 

10) Ostatní 

Cesta na Lačnov bude v případě kalamitním stavu ošetřena posypem. 

Prosíme občany aby do popelnic s bioodpadem nevhazovali bioodpad v plastových 

sáčcích nebo pytlech! 

Novoroční ohňostroj se konat nebude.  

V sobotu 18.12. proběhne v 9:30 brigáda, kde bude OZ pokračovat ve vyklízení hasičské 

zbrojnice a odvozem odpadu do sběrného dvora v Lysicích. 

     Starostka obce informovala ZO o schválené RO č.9. 

 

 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–10/2021) 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

12-2/2021 – pošta, kontrola úkolů 



12–9/2021- RO č. 9/2021 a RO č.10/2021 

12–10/2021 – ostatní 

 

 

Schvaluje: 

12–1/2021 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

12–3/2021 - rozpočet na závazné ukazatele obce pro rok 2022 

12–4/2021 – rozpočtový výhled obce Štěchov 

12-5/2021 - dodatek ke smlouvě o provozu plynárenského zařízení č. 9402005056/300004112 

12–6/2021 - inventarizační komisi ve složení: Mgr. Pavel Trna, Ladislav Šenkýř, Petr Ždila 

12–7/2021 – OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

(550,- na osobu za rok) 

12–8/2021 – příspěvek na chod pobočky České pošty v Lysicích ve výši 20000,- na rok 2022. 

12–9/2021 – Návrh- rozpočtové opatření č. 11/2021 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:35 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Mgr. Pavel Trna 

 

....……………………… 

 

Ladislav Šenkýř 

 

………………………… 



 

Mgr.Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


