
 

Zápis ze zasedání ze sesedání zastupitelstva obce Štěchov a Lačnov ze dne 15. září 2021 

 

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

Omluven: Ladislav Šenkýř, Ladislav Dokoupil, Pavel Ptrna 

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Němec, Vlasta Švábová 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Výsledky výběrového řízení Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci 

Štěchov“. 

4) CN na opravu příjezdové komunikace v lokalitě za Stodolami asfaltovým recyklá-

tem a opravu výmolu u vjezdu hlavní cesty 

5) CN na zemní práce – rozšíření VO v lokalitě za Stodolami 

6) CN na rozvody VO v lokalitě za stodolami 

7) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

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

přítomnosti čtyř členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné. Program 

jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha.  

 

OZ schválilo. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–1/2021) 

 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou. Staroska obdržela velké množství stížností na 

nízkou kvalitu internetu společnosti BoxNet s.r.o., internet byl velice nestabilní. 

Společnost v tomto týdnu provedla nezbytné úpravy a slíbila výrazné zlepšení. Jako 

omluvu dostanou všichni uživatelé nejvyšší rychlost až do konce roku.  

Pan Dostál. upozornil na špatnou kvalitu vody na Štěchově. Starostka si od společnosti  



VAS Boskovice a.s. vyžádala rozbory vody, jejichž výsledky jsou v pořádku a množství 

chloru je v normě. Starostka však bude i nadále řešit kvalitu vody a jednat s VAS o dalších 

postupech pro zlepšení dodávek pitné vody na Štěchově.  

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–2/2021) 

 

3) Výsledky výběrového řízení Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci 

Štěchov“. 

Starostka seznámila OZ obce Štěchov s výsladky výběrového řízení “Stavební úpravy 

objektu občanské vybavenosti v obci Štěchov”. 

 

Cenové nabídky: 

Ekoterm CZ s.r.o. – 2675777,- bez DPH, 3237690,- s DPH 

Pavel Hanák – 2797069,- bez DPH, 3384453,- s DPH 

Aleš Kotlán – 2834696,- bez DPH, 3429982,- s DPH 

OZ obce Štěchov projednalo nabídky a další skutečnosti, jako jsou neustále rostoucí ceny 

práce a materiálu, již schválené dotaci, kterou lze čerpat postupně atd.    

 

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

zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci Štěchov“ 

společnost EKOTERM CZ s.r.o. Pražská 870, Letovice, PSČ 679 61, IČO: 25307002 s 

nabídkovou cenou 2 675 777,- Kč bez DPH, 561 913,-Kč výše DPH (21%), 3 237 690,-

Kč s DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.“ 

 

Z dotačního programu pak obec dostane 2 417 000,- a z vlastních zdrojů doplatí 820 640,-

. 

 

OZ schválilo. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–3/2021) 

 

 

4) CN na opravu příjezdové komunikace v lokalitě za Stodolami asfaltovým recyklátem 

a opravu výmolu u vjezdu hlavní cesty 

Starosktka seznámila OZ obce Štěchov s cenovou nabídkou na opravu příjezdové 



komunikace v lokalitě za Stodolami asfaltovým recyklátem a opravu výmolu u vjezdu 

hlavní cesty. 

Cenová nabídka pana Šamšuly na opravu komunikace afaltovým recyklátem ve vrstvě 10 

cm je 28600,- bez DPH. 

Dále pak vyasfaltování výmolu  nájezdu do křižovatky z hlavní silnice o délce 1m je  

9000,- bez DPH. 

OZ obce Štěchov tuto nabídku projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–4/2021) 

 

 

5) CN na zemní práce – rozšíření VO v lokalitě za Stodolami 

Starostka seznámila OZ obce Štěchov s cenovou nabídkou na zemní práce – rozšíření VO 

v lokalitě za Stodolami. 

Cenová nabídka pana Šamšuly na pokládku, výkopy a usazení dvou nových sloupů pro 

rozšíření veřejného osvětlení v nové zástavbě je 32400,- bez DPH. 

OZ obce Štěchov tuto nabídku projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–5/2021) 

 

6) CN na rozvody VO v lokalitě za stodolami 

Starostka představila OZ obce Štěchov cenovou nabídku na rozvody rozšíření VO v loka-

litě za stodolami. 

Cenová nabídka pana Žemly na vyhotovení kompletní elektroinstalace veřejného osvětlení 

v lokalitě za stodolami je 41750,- bez DPH.  

OZ obce Štěchov tuto nabídku projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–6/2021) 

 

7) Ostatní 

Starostka obce informovala OZ o tom, že společnost STRABAG a.s. začala s opravou vo-



zovky vedoucí z Lačnova na Štěchov. Při přípravě bylo zjištěno, že opěrný taras pod kap-

ličkou je ve špatném stavu a bude nutné jej zpevnit. Stavební firma STRABAG tedy nechá 

u krajnice místo na opravu tarasu. Starostka OZ informovala že poptané stavební firmy 

mají letos  na podzim plné kapacity. Oprava tarasu je tedy v plánu na jaře roku 2022. 

Starostka obce informovala OZ, že  parku na Štěchově byla nainstalovaná zrekonstruova-

ná památní deska hrdinům 2. světové války. Jedná se o dotační akci na kterou dostane 

obec příspěvek  80% z Ministerstva obrany.  

Nové popelnice na tříděný odpad byly sestaveny a polepeny kódy. Nyní čekáme na vyho-

tovení smluv společnosti Malá Haná s.r.o. a po jejich podpisu budeme popelnice distribu-

ovat. 

Kontejnery na bioodpad budou jako obvykle přistaveny během října. Občani budou in-

formování. 

Starostka obce informovala OZ o schváleném RO č.6/2021 viz. příloha zápisu. 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–7/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

9-2/2021 – pošta 

9-7/2021 - ostatní 

 

 

Schvaluje: 

9–1/2021 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 



9–3/2021 – zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje na základě výsledků výběrového řízení jako 

zhotovitele stavby “Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci Štěchov” 

společnost Ekoterm CZ s.r.o., Pražská 870, Letovice 67961, IČO: 25307002 s nabídkovou 

cenou 2675777,- bez DPH, 3237690 s DPH a pověřuje starosku obce podpisem smlouvy. 

9–4/2021 – cenovou nabídku pana Šamšuly na opravu komunikace afaltovým recyklátem ve 

vrstvě 10 cm je 28600,- bez DPH a vyasfaltování nájezdu do křižovatky o délce 1m je  9000,- 

bez DPH. 

 

9-5/2021 – cenovou nabídku pana Šamšuly na pokládku, výkopy cca 70m výkopu  a usazení 

dvou nových sloupů pro rozšíření veřejného osvětlení v nové zástavbě je 32400,- bez DPH. 

9–6/2021 -  cenovou nabídku pana Žemly na vyhotovení kompletní elektroinstalace veřejného 

osvětlení v lokalitě za stodolami je 41750,- bez DPH.  

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:10 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Němec 

 

....……………………… 

 

Vlasta Švábová  

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 



……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


