
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 18. března 2021 

 

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

Petr Ždila, Ladislav Šenkýř 

Omluven: Vlasta Švábová 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Pavel Trna, Ladislav Němec 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Dotace- MAS Boskovicko- Podpora kulturní a spolkové činnosti 

3) Rekonstrukce KD – vícepráce 

4) Výběr barvy obkladových desek na KD 

 

 

1) Zahájení, úvod 

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

přítomnosti šesti členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné. Program 

jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 3–1/2021) 

 

2) Dotace- MAS Boskovicko- Podpora kulturní a spolkové činnosti 

Byl vypsán nový dotační program MAS Boskovicko - Podpora kulturní a spolkové 

činnosti. Dotační program jde využít mimo jiné i na rekonstrukci kuchyně, vybavení KD, 

oplocení , informační tabule atd. Výše dotace může činit až 80% celkových nákladů, 

maximálně 160 000,-. Starostka navrhla rekonstrukci kuchyně v KD. OZ návrh schválilo, 

starostka tedy nechá vyhotovit návrh kuchyňské linky včetně spotřebičů. Kuchyň by po 

rekonstrukci lépe vyhovovala hygienickým podmínkám. 

 

 

OZ schválilo. 



Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 3–2/2021) 

 

3) Rekonstrukce KD – vícepráce 

OZ projednalo a schválilo vícepráce při rekonstrukci KD. Během stavebních prací se obje-

vily další drobné úpravy a opravy, které je potřeba udělat. Jedná se například zazdívku ot-

vorů rozvaděče, podlahový sokl, odstranění dřevěného obložení, vybourání dveřvních zá-

rubní , odpadní potrubí od plynového kotle , tepelné izolace, kulových kohoutů , el. Sítě, 

nachystání kabelu pro internet, přidání dalších zásuvek atd. Cena víceprací je podle typu 

rozdělena do dvou částí viz. příloha zápisu. 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 3–3/2021) 

 

4) Výběr barvy obkladových desek na KD 

OZ vybralo a schválilo barvu obkladových desek na KD, dle vzorníku nejlépe vypadal 

odstín „kaštan“, který ladí s barvou oken. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 3–4/2021) 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

 

 

Schvaluje: 

3-1/2021 – zahájení, úvod 

3–2/2021 – návrh na rekonstrukci kuchyně v KD  

3–3/2021 – vícepráce na rekonstrukci KD za 18000,- a 17748,- bez DPH 

3–4/2021 – barvu obkladových desek na KD, odstín kaštan 

 

Prověřuje:  

 



Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 18:45 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Mgr. Pavel Trna 

 

....……………………… 

 

Ladislav Němec 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


