
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 15. června 2022 

 

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

Petr Ždila 

Omluven: Mgr. Pavel Trna, Ladislav Dokoupil 

Ověřovatelé zápisu:  Vlasta Švábová, Ladislav Šenkýř 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Schválení závěrečného účtu obce Štěchov 

4) Schválení účetní závěrky obce Štěchov 

5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

JMK076775/22/ORR na realizaci akce „ Výstavba chodníků v obci Štěchov I. Etapa- 

dolní úsek“ 

6) MPZ č.1/2022 prodej obecní parcely č.174/3 v k.ú. Lačnov, 20m2 dle GP č.161/2022 

7) Záměr výstavby stožáru společnosti CETIN a.s. (O2) na par. Č. 10/6 v k.ú. Štěchov 

8) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:32 hodin za 

přítomnosti šesti 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. 6–1/2022) 

 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.  

3)  

Pan J se obrátil na obec s žádostí o pomoc při řešení sporu se sousedem panem J. Pan J. 



požádal pana F. aby odstranil základy plotu, které leží na jeho pozemku. Pan F. základ 

částečně odstranil a vystavěl dle přání jan J na hranici pozemku ale k dokončení prací 

potřebuje přístup na pozemek pana J aby mohl základové bloky zasypat a přislíbil mu 

přístup na svůj pozemek. Bohužel od té doby s pan F nekomunikuje. Spor řeší aktuálně 

stavební úřad Lysice. 

 

 

 

OZ vzalo na vědomí. 

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

 

Schválení závěrečného účtu obce Štěchov 

Starostka obce Štěchov Lačnov předložila OZ Návrh závěrečného účtu za rok 2021, který byl 

vyvěšen na úřední desce dne 27.5.2022. 

Zastupitelstvo závěrečný účet projednalo a přijalo k němu následující usnesení: 

 

„ Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Štěchov za rok 2021 včetně zprávy o přezkou-

mání hospodaření ze dne 24.3.2022 bez výhrady.“  

 

OZ schválilo. 

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

 

4) Schválení účetní závěrky obce Štěchov 

Starostka obce předložila návrh účetní závěrky za rok 2021 sestavený ke dni 31.12.2021. 

Účetní závěrku tvoří rozvaha pro ÚSC, výkaz zisku a ztráty pro ÚSC, správa o výsledcích 

finančních kontrol za rok 2021 a inventarizační zpráva za rok 2021. Zastupitelstvo návrh 

projednalo a přijalo k němu následující usnesení. 

 

„Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021, a to 

bez výhrad.“  Nápravná opatření letos neschvaluje, protože nebyla potřeba. 

 

OZ schválilo. 

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



 

 

 

5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

JMK076775/22/ORR na realizaci akce „ Výstavba chodníků v obci Štěchov I. Etapa- 

dolní úsek“ 

Starostka obce předložila OZ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. JMK076775/22/ORR na realizaci akce „ Výstavba chodníků v obci Štěchov I. 

Etapa- dolní úsek“. 

Obec obdrží dotaci ve výši 250 000,- Kč na výstavbu chodníků I. Etapa – dolní úsek. 

OZ smlouvu projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

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

 

 

6) MPZ č.1/2022 prodej obecní parcely č.174/3 v k.ú. Lačnov, 20m2 dle GP č.161/2022 

Jedná o prodej části pozemku, na kterém leží část příjezdové cesty k domu pana S. OZ 

projednalo MPZ č.1/2022 prodej obecní parcely č.174/3 v k.ú. Lačnov, 20m2 dle GP 

č.161/2022, za cenu 85,/-m2 a na základě dřívějších jednání jej schválilo. 

 

OZ schválilo. 

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

 

7) Záměr výstavby stožáru společnosti CETIN a.s. (O2) na par. Č. 10/6 v k.ú. Štěchov 

OZ projednalo záměr výstavby stožáru společnosti CETIN a.s. (O2) na par. Č. 10/6 v k.ú. 

Štěchov. Jedná se o stavbu vysílače pro posílení signálu mobilních operátorů. OZ 

podporuje záměr posílit v obci signál, ale navrhuje zvolit vhodnější umístění. Současný 

záměr počítá s umístěním v bezprostřední blízkosti zástavby a není tedy ze strany ZO 

přijatelné. 

OZ neschvaluje výstavbu stožáru společnosti CETIN a.s. (O2) na par. Č. 10/6 v k.ú. 

 

OZ neschválilo. 

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



 

8) Ostatní 

Rekonstrukce „obchůdku“ na Štěchově pokračuje podle plánu, OZ se rozhodlo, že objekt 

bude vytápěn elektřinou a budou provedeny stavební přípravy pro tepelné čerpadlo. 

OZ rezervovalo poslední víkend v srpnu (27.-28.8.) na akci „Konce prázdnin“, detaily 

upřesníme. Starostka obce informovala OZ o schváleném RO č.3 viz. příloha zápisu. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

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

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

6-2/2022 – pošta 

6-8/2022 - ostatní 

 

 

 

Schvaluje: 

6–1/2022 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

6–3/2022 – Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Štěchov za rok 2021 včetně zprávy 

o hospodaření ze dne 24.3.2022 bez výhrady. 

6–4/2022 – Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 

31.12.2021, a to bez výhrad. Nápravná opatření letos neschvaluje, protože nebyla potřeba. 

6-5/2022 – smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

JMK076775/22/ORR na realizaci akce „ Výstavba chodníků v obci Štěchov I. Etapa- dolní 

úsek“ 

6–6/2022 -  MPZ č.1/2022 prodej obecní parcely č.174/3 v k.ú. Lačnov, 20m2 dle GP 

č.161/2022 

 



Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

6-7/2022 - výstavbu stožáru společnosti CETIN a.s. (O2) na par. Č. 10/6 v k.ú. 

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:48 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Vlasta Švábová 

 

....……………………… 

 

Ladislav Šenkýř 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


