
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 16. prosince 2020 

 

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

Ladislav Šenkýř 

Omluven: Petr Ždila, Ladislav Dokoupil 

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Šenkýř, Ladislav Němec 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Kontrola úkolů 

4) Rozpočet obce na rok 2021 

5) Rozpočtový výhled obce Štěchov 

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

7) Zvolení inventarizační komise 

8) Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace ve Štěchově – 

Lačnově“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační 

titul 117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací, kde bude dotace z 

Ministerstva pro místní rozvoj 

9) Podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti 

v obci Štěchov“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

10) Suez - ceníky + IL pro rok 2021, přesněji od 1.1.2021 do 31.5.2021. 

11) Žádost o stanovisko a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí „kabel NN Vítek“ pro 

územní souhlas 

12) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330049432/001 

13) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330052940/001 

14) Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko - Spolufinancování služeb na rok 

2021 

15) Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě, Laura Šenkýřová 

16) Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě, Anna Dostálová 

17)  Nabídka na zpracování aktualizace žádosti o dotaci „Obnova místní komunikace ve 

Štěchově – Lačnově“ v rámci dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních 

komunikací a Zpracování žádosti o dotaci „Stavební úpravy objektu občanské 

vybavenosti v obci Štěchov“ v rámci dotačního titulu 117d8210E Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov od firmy Europrojekt 

 

18) Ostatní  



 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 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. 12–1/2020) 

 

Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou“ 

 Se stanoviskem PČR DI Blansko k návrhu trvalého dopravního značení ve Štěchově.  

Ve stručnosti ve stanovisku je: 

• nesouhlasí s omezením vjezdu vozidel nad 3,5 tuny, 

• souhlasí se zjednosměrněním MK za předpokladu, když budou splněny rozhledové po-

měry pro vozidla. Pro splnění této podmínky bude asi potřeba přesunout značky IZ4a 

a IZ 4b (začátek a konec obce), nebo alespoň snížit maximální povolenou rychlost.  

• Souhlasí s navrženým VDZ V 12a pouze před kontejnery.  

Starostka Obce informovala OZ, že se panem Oherou domluvila na dalším postupu: 

zaslání další žádosti o posunutí značky začátku obce ve směru od Bedřichova a tím by se 

mělo docílit k snížení rychlosti vozidel na krajské komunikaci a splnit požadavek na roz-

hledové poměry i pro vozidla. 

 OZ vzalo na vědomí a pověřilo starostku k dalším jednáním. 

 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–2/2020) 

 

 

 



2) Kontrola úkolů 

Starostka obce poděkovala OZ za účast na brigádách – úklidu listí a čištění žlabů na 

Lačnově a za přípravu vánočního zdobení v parku na Štěchově a kapličky na Lačnově. 

Starostka touto cestou také děkuje paní Laďce a Broňkovi Sedláčkovým za úklid 

spadlého listí u kapličky na Štěchově za pomoc s úklidem listí u kapličky na Lačnově 

paní Novákové. Za pomoc při zdobení děkujeme panu Jozefovi Ždilovi.   

Starostka obce dále informovala OZ probíhajících jednáních ohledně projektu 

„Výstavby chodníků na Štěchově“, kdy v rámci projekčních prací probíhá 

majetkového řešení s dotčenými vlastníky, kdy všem dotčeným vlastníkům děkujeme 

za konstruktivní přístup. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–3/2020) 

 

4) Rozpočet obce na rok 2021 

 

OZ byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2021 jehož znění je uveřejněno na webových 

stránkách obce. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na závazné ukazatele 

obce pro rok 2021. 

 

OZ schválilo. 

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

 

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

 

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

 

OZ byl předložen starostkou obce Dodatek ke smlouvě o provozu plynárenského zařízení č. 

9402005056/300004112 na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 



Částka za nájem v souladu s přílohou č.1 smlouvy s účinností od účinností 1.1.2020 se mění na 

94 574,-Kč 

Částka za zajištění provozu na běžné údržby v souladu s přílohou č.1 smlouvy s účinností od 

1.1.2020  se mění na  68 377 Kč. 

která OZ schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–6/2020) 

 

 

7) Zvolení inventarizační komise 

 

OZ zvolilo členy inventarizační komise ve složení: 

Předseda: Pavel Trna  

Člen: Ladislav Šenkýř 

Člen: Petr Ždila 

 

 

OZ schválilo. 

Pro5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–7/2020) 

 

8) Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace ve Štěchově – Lačnově“ 

z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací, kde bude dotace z Ministerstva 

pro místní rozvoj 

 

Starostka obce oznamuje OZ následující informace:  

Obec Štěchov chce podat žádost o dotaci na akci „Oprava místní komunikace ve Štěchově – 

Lačnově“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací, kde bude dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj činit max. 80 % celkových uznatelných nákladů projektu a spolufinancování bude ve 

výši alespoň 20 % celkových uznatelných nákladů.   

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:  

Zastupitelstvo obce Štěchov souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Oprava místní ko-

munikace ve Štěchově – Lačnově“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje 



venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro 

místní rozvoj. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–8/2020) 

 

9) Podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci 

Štěchov“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

 

Starostka obce oznamuje OZ následující informace: 

Obec Štěchov chce podat žádost o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu občanské vyba-

venosti v obci Štěchov“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, do-

tační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, kde bude dotace z Minister-

stva pro místní rozvoj činit max. 80 % celkových uznatelných nákladů projektu a spolufinan-

cování bude ve výši alespoň 20 % celkových uznatelných nákladů.   

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:  

Zastupitelstvo obce Štěchov souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy 

objektu občanské vybavenosti v obci Štěchov“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Minis-

terstva pro místní rozvoj. 

 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–9/2020) 

 

10) Suez - ceníky + IL pro rok 2021, přesněji od 1.1.2021 do 31.5.2021. 

 

Starostka obce předložila OZ nové ceníky pro rok 2021. Konkrétně za období od 1.1.2021 

do 31.5.2021, což je doba, kdy bude spolupráce s firmou Suez ukončena po předchozí 

dohodě. 

 

OZ schválilo 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–10/2020) 

 

 



11) Žádost o stanovisko a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí „kabel NN Vítek“ pro 

územní souhlas 

 

Starostka obce předložila OZ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

PR- 0010300624433/003-SITL. 

Starostka obce navrhla navýšit poplatek z 1000,-Kč který je uveden ve smlouvě na 

3 000 Kč. 

 

OZ schválilo 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–11/2020) 

 

12) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330049432/001 

 

OZ schválilo SMLOUVU o zřízení věcného břemene č.: PV-014330049432/001 VIZ. 

PŘÍLOHA ZÁPISU 

 

OZ schválilo 

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

 

13) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-014330052940/001 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PV-

014330052940/001 VIZ. PŘÍLOHA ZÁPISU 

OZ schválilo 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–13/2020) 

 

14) Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko – Spolufinancování služeb na rok 2021 

 

Starostka obce předložila OZ žádost o spolufinancování služeb, které oblastní charita 

Blansko zajišťuje pro naše občany. 

- Charitativní pečovatelská služba Blansko, 1 klient, částka: 12 239,- Kč  

- Centrum denních služeb Emanuel Boskovice, 1klient, částka: 10 781,- Kč 

Celková částka spolufinancování služeb pro rok 2021 činí 23.050Kč 

OZ schválilo 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–14/2020) 

 

 



15) Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě, Laura Šenkýřová 

OZ schválilo předloženou žádost o finanční příspěvek na narození dítěte. Ve výši 3000,- 

OZ schválilo 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–15/2020) 

 

16) Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě, Anna Dostálová 

OZ schválilo předloženou žádost o finanční příspěvek na narození dítěte. Ve výši 3000,- 

OZ schválilo 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–16/2020) 

 

17)  CN na zpracování aktualizace žádosti o dotaci „Obnova místní komunikace ve Štěchově 

– Lačnově“ v rámci dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací a 

Zpracování žádosti o dotaci „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci 

Štěchov“ v rámci dotačního titulu 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov 

   Starostka obce předložila OZ CN na zpracování výše uvedených žádostí o dotaci od 

firmy Europrojekt viz. příloha zápisu. OZ obě nabídky schválilo. 

OZ schválilo 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 12–17/2020) 

 

 

18) Ostatní 

Starostka informovalo o schváleném RO č. 11/2020 viz. příloha zápisu. Stavební firma 

Šamšula Drnovice nastupuje v tomto týdnu na rekonstrukci účelové komunikace vedoucí na 

Lačnov (kolem rodinného domu Němcových). Prosíme všechny občany, aby tuto komunikaci, 

která je svým povrchem určena jen pro pěší, případně cyklistickou dopravu, nezatěžovali 

provozem motorových vozidel, včetně zemědělské techniky. 

Všem občanům přejeme krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do 

nového roku 2021. 

 

 

 

 

 

 



Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

12-2/2020 - pošta 

12–3/2020 – kontrola úkolů 

12–18/2020 – ostatní 

 

Schvaluje: 

12–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

12–4/2020 - rozpočet na závazné ukazatele obce pro rok 2021. 

12-5/2020 – rozpočtový výhled obce Štěchov 

12–6/2020 - Dodatek ke smlouvě o provozu plynárenského zařízení č.9402005056/300004112 

 

11–7/2020 – členy inventarizační komise ve složení: 

12–8/2020 – souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace ve Ště-

chově – Lačnově“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

12–9/2020 – souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu občanské 

vybavenosti v obci Štěchov“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Ministerstva pro místní 

rozvoj. 

12–10/2020-  Suez - ceníky + IL pro rok 2021, přesněji od 1.1.2021 do 31.5.2021. 

 

12–12/2020- Smlouvu u o zřízení věcného břemene č.: PV-014330049432/001 

 

12–13/2020 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330052940/001 

 

12–14/2020 - žádost o spolufinancování služeb, které zajišťuje oblastní charita Blansko  

- Charitativní pečovatelská služba Blansko, 1 klient, částka: 12 239,- Kč  

- Centrum denních služeb Emanuel Boskovice, 1klient, částka: 10 781,- Kč 

12-15/2020- žádost o finanční příspěvek na narození dítěte Laura Šenkýřová 

12-16/2020- žádost o finanční příspěvek na narození dítěte Anna Dostálová 

12-17/2020- Zpracování aktualizace žádosti o dotaci „Obnova místní komunikace ve Štěchově – 

Lačnově“ v rámci dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací a 

Zpracování žádosti o dotaci „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci Štěchov“ v 

rámci dotačního titulu 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov firmou Europroject 

 

Prověřuje:  

 



Neschvaluje:  

12-11/2020 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR- 

0010300624433/003-SITL. 

 

 

Starostka obce ukončila ve hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – Lačnov. 

Další zasedání OZ se uskuteční  

 

Zapsal: Pavel Trna 

 

Ověřili:        

Ladislav Šenkýř 

 

....……………………… 

 

Ladislav Němec 

 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

 

 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


