
 

Zápis ze zasedání ze sesedání zastupitelstva obce Štěchov a Lačnov ze dne 2. února 2022 

 

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

Ladislav Dokoupil, Petr Ždila 

Omluven: Mgr. Pavel Trna 

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Šenkýř, Vlasta Švábová 

Hosté:  Ing. Petr Dostál 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) CN na zpracování podání žádosti na komplexní dotační management na akci s 

názvem “Oprava/výstavba chodníků II. Etapa v obci Štěchov” 

4) Žádost o souhlas obce jako vlastníka lesa se stavbou ve vzdálenosti menší než 50m 

od lesa na parcele číslo 129/2 k,ú. Lačnov 

5) Rozpočet na opravu tarasu silnice 

6) Výsledky inventarizace majetku 2021, návrh na vyřazení DDHM majetku 

7) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:03 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. 2–1/2022) 

 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.  

Pan Dostál se dle dohody dostavil na zasedání OZ řešit situaci ohledně prašné cesty okolo 

jeho domu. Pan Dostál popsal situaci, kdy provoz stavebních a zemědělských strojů 

způsobuje nadměrné víření prachu. Navrhuje tedy pravidelné čištění přilehlé komunikace, 



případně všech komunikací v našich obcí. Dále navrhuje omezení rychlosti projíždějících 

automobilů. OZ otevřeně projednalo situaci s panem Dostál a navrhlo možné řešení. 

OZ navrhuje pravidelné čištění vozovky 1x ročně na jaře, které odstraní zbytky 

posypového materiálu ze zimního období. Dále doporučuje panu Dostál požádat ZEAS 

Lysice o opravu zemědělské cesty směrem na Býkovice, která je ve špatném stavu a 

vykazuje zvýšenou prašnost po průjezdu vozidel. Starostka podpoří komunikaci vedoucí k 

opravě komunikace. Snížení rychlosti v daném místě není možné a patrně by neřešilo 

současnou situaci. 

Starostka obce předložila ZO žádost paní Konečná o řešení dopravní situace před domem 

č.5 na Štěchově. Vozidla jezdí v těsné blízkosti nemovitosti a způsobují škody na majetku, 

mnohdy projíždí tak blízko, že můžou způsobit i škody na zdraví. Paní Konečná navrhuje 

podél komunikace vybodovat ochrannou bariéru.  OZ bohužel nemůže situaci přímo řešit, 

protože není majitelem pozemku silnice ani pozemku zmíněné nemovitosti, nicméně 

chápeme že současný provoz může způsobovat nepříjemné potíže. OZ navrhuje paní 

Konečné aby podala žádost na SÚS JMK, která je vlastníkem komunikace. OZ bude paní 

Konečné maximálně  nápomocno  při jednáni SÚS JMK i v případných dalších  jednáních. 

 

Pan Matušek navrhuje zvýšení efektivity třídění odpadu. Navrhuje označit popelnice na 

komunální odpad nálepkami, tzn., že každá domácnost by tak dostala jednu nálepku a 

mohla tak používat jednu popelnici na komunální odpad, v případě, že bych daná 

domácnost chtěla využívat více popelnic na komunál, musela by si dokoupit další 

nálepku. Toto řešení by podle pana Matuška vedlo k lepšímu třídění odpadu s menším 

podílem komunálu. OZ oceňuje návrh řešení, nicméně zatím neuvažuje o podobném 

způsobu placení za svoz odpadů. Takové řešení má totiž i svá úskalí. Jsou mezi námi stále 

lidé, kteří topí tuhými palivy a produkují více odpadu, někdo má zase více dětí, ty důvody 

můžou být různé. Co by ale mohlo nastat je, že by se lidé odpadu zbavovali jiným 

způsobem, například pálením nebo odvozem opadu do lesa apod., tomu bychom chtěli 

předejít.     

 

OZ vzalo na vědomí. 

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

 

3) CN na zpracování podání žádosti na komplexní dotační management na akci s 

názvem “Oprava/výstavba chodníků II. Etapa v obci Štěchov” 



Starostka seznámila OZ obce Štěchov s cenovou nabídkou na zpracování podání žádosti 

na komplexní dotační management na akci s názvem “Oprava/výstavba chodníků II. Etapa 

v obci Štěchov”.  

Cenová nabídka na zpracování žádosti je 12000,- bez DPH. 

OZ projednalo cenovou nabídku a schvaluje ji.  

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–3/2022) 

 

4) Žádost o souhlas obce jako vlastníka lesa se stavbou ve vzdálenosti menší než 50m od 

lesa na parcele číslo 129/2 k,ú. Lačnov. 

Paní Filová podala žádost o souhlas obce jako vlastníka lesa se stavbou ve vzdálenosti 

menší než 50m od lesa na parcele číslo 129/2 k,ú. Lačnov. 

OZ tuto žádost projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–4/2022) 

 

5) Rozpočet na opravu tarasu u silnice 

Starostka seznámila OZ se stavebním návrhem na opravu tarasu u silnice vedoucí z 

Lačnova na Štěchov, předpokládaný plánovaný rozpočet na na opravu je dle RTS 98 056,-  

OZ pověřuje starostku obce k zajištění výběrového řízení na opravu tarasu u silnice z 

Lačnova na Štěchov. 

 

OZ schválilo. 

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

 

6) Výsledky inventarizace majetku 2021, návrh na vyřazení DDHM majetku. 

Inventarizační komise předložila zastupitelstvu výslednou zprávu inventarizace majetku 

za rok 2021 a představila návrh na vyřazení DDHM majetku. 

OZ projednalo a schválilo výsledky inventarizace majetku 2021 a likvidaci vyřazeného 

majetku. 

 

OZ schválilo. 



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

 

7) Ostatní 

Termíny kulturních akcí 2022:  

Masopustního průvod se uskuteční 26.2.2022 

Pouť na Štěchově 15.5.2022 

Pouť na Lačnově: 15.8.2022 

 

V sobotu 4.2. v 9:30 proběhne brigáda na které bude vyklizena půda v bývalém 

„obchůdku“. 

 

Historická stříkačka, která je v současné době dočasně vystavena v altánu na Štěchově,  

bude zapůjčen hasičům do Lysic na základě smlouvy o výpůjčce a bude o ni patřičně 

postaráno. 

 

Sportovci plánují sběr železného šrotu v sobotu 2.4.2022. 

 

V dubnu na Zelený čtvrtek OZ uspořádá posezení s občerstvením v hospodě na Lačnově. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–7/2022 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

2-2/2022 – pošta 

2-7/2022 - ostatní 

 

 

Schvaluje: 

2–1/2022 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

2–3/20222 – cenovou nabídkou na zpracování podání žádosti na komplexní dotační 



management na akci s názvem “Oprava/výstavba chodníků II. Etapa v obci Štěchov” za 

12000,- s DPH 

2–4/2022 – žádost o souhlas obce jako vlastníka lesa se stavbou ve vzdálenosti menší než 

50m od lesa na parcele číslo 129/2 k,ú. Lačnov. 

2–5/2022 - OZ pověřuje starostku obce k zajištění výběrového řízení na opravu tarasu u 

silnice z Lačnova na Štěchov 

2-6/2022 – výsledky inventarizace majetku 2021 a likvidaci vyřazeného majetku 

 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:20 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Šenkýř 

 

....……………………… 

 

Vlasta Švábová  

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 



3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


