
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 21. Ledna 2020 

 

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

Dokoupil, Ladislav Šenkýř, Petr Ždila 

Omluven: Mgr. Pavel Trna 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Dokoupil, Ladislav Němec 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Kontrola úkolů 

4) Výsledky výběrového řízení oprava Kříže k.ú. Štěchov 

5) Cenová nabídka Bohemia Energy 

6) Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy mobilní rozhlas – nové 

období 2020 

7) Informace stran jednání o odkupu pozemků v dolní části obce Lačnov, CN na 

zpracování geometrického plánu a vypracování odborného znaleckého posudku 

8) Projednání umístění radarového ukazatele rychlosti vozidel, posouzení CN na 

nový radarový ukazatel 

9) Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Technické služby Malá Haná – systém 

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů . III. etapa 

10) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod  

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 19:00 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. 1–1/2020) 

 



2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou. 

Společnost SUEZ a.s. zaslala návrh cen pro rok 2020, opět došlo k navýšení cen.  

OZ stále řeší problémy se společností SUEZ CZ a.s., která se stará o odvoz tříděného 

odpadu v našich obcích, jednání jsou složitá a společnost je nadále nespolehlivá. 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–2/2020) 

 

3) Kontrola úkolů 

Starostka požádala Ing. Chybu o plán osazení vytěženého lesa na Lačnově. Obec nadále 

pokračuje v těžbě napadených stromů. 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s vyhotoveným geometrickým plánem, který byl 

vyhotoven za účelem odkupu pozemků nutných pro vybudování chodníku na Štěchově. 

Starostka oznámila OZ, že zaslala společnosti  „Správa a údržba silnic Jihomoravského 

kraje“ na základě zhotoveného geometrického plánu žádost o odkup částí pozemků 

naproti kapličce a od zastávky směrem k Dostálovým. Jedná se o pozemky 190/2 o 

výměře 44m
2
 a 190/3 o výměře 180 m

2
 . Starostka obce dále informovala, že jedná i 

s ostatními majiteli. 

Starostka obce předložila OZ vyhotovený projekt na zateplení KD v Lačnově 

s vypracovaným energetickým posudkem. Oznámila OZ, že čeká na zhotovení posudku 

od zoologa, který je nutný dle pravidel dotačního titulu k žádosti doložit. Žádost o dotaci 

se nyní dokončuje a bude v nejbližších dnech podána. 

Starostka obce dále informovala OZ, že společnost Červenohlávek Oil přistaví 

v nejbližších dnech nádoby na jedlé oleje. Jedna nádoba bude ve sběrném místě na 

Štěchově a jedna na Lačnově. 

Starostka dále informovala OZ, že  11.3.2020 proběhne audit - závěrečný přezkum obce 

za rok 2019. 

Dále pak že, dne 17.5.2020 se uskuteční pouť na Štěchově a dne 9.8.2020 se uskuteční 

pouť na Lačnově. 

 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–3/2020) 

 



4) Výsledky výběrového řízení oprava Kříže k.ú. Štěchov 

 

Firma Europrojekt provedla  výběrové řízení na opravu kříže k.ú. Štěchov. 

Starostka obce předložila OZ výsledky výběrového řízení 

Ve výběrovém řízení zvítězila Eliška Trávníková s cenovou nabídkou 89782,- za renovaci 

kříže, na kterou může být poskytnuta dotace ve výší 80%. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–4/2020) 

 

5) Cenová nabídka Bohemia Energy 

Starostka obce předložila OZ CN společnosti Bohemia energy, seznámila je s návrhem 

smlouvy, která byla součástí CN 

OZ projednalo nabídku společnosti Bohemia Energy. Starostka se osobně setkala se 

zástupcem společnosti. Z jednání je patrné, že obec může uspořit cca 11 000,- ročně. 

OZ zvážilo celkový dopad změny dodavatele elektrické energie a po krátké diskuzi 

schválilo nabídku Bohemia Energy. 

 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 1, proti 0 (hlasovací protokol. 1–5/2020) 

 

6) Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy mobilní rozhlas – nové období 

2020 

OZ projednalo smlouvu o poskytování  služeb komunikační platformy mobilní rozhlas. 

Tato služba je v obci oblíbená a cílem je rozšířit využití služby mezi všechny občany. 

Cena za provozování služeb pro rok 2020 bude 11500,- ročně plus náklady na zasílání 

informačních zpráv. Pro představu za rok 2019 to bylo cca.1000,-. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–6/2020) 

 

7) Informace stran jednání o odkupu pozemků v dolní části obce Lačnov, CN na 

zpracování geometrického plánu a vypracování odborného znaleckého posudku 



Starostka obce informovala OZ o jednáních ohledně odkupu pozemků v dolní části obce. 

Jedná se o odprodej pozemku pana H. Jedná se o pozemky,  přes které vede  MK směrem 

k paní S.  Dále pak o pozemek, přes který vede cesta k rybníkům ( od mostku po horizont 

tento pozemek dále navazuje na obecní pozemek který je součástí příjezdové komunikace 

k rybníkům, v této komunikaci také vede kabel pana H2. Pan H navrhl sám prodej tohoto 

pozemku obci. Chtěl by se vyvarovat případným komplikací, které by dle jeho názoru 

mohli nastat, kdyby byly pozemek odprodán soukromé osobě  

Starostka a místostarosta jednali s panem H. o podmínkách odprodeje  pozemků. Pan H., 

který je ochotný o prodeji jednat, požaduje znalecký posudek na ocenění pozemků. 

Znalecký posudek a geometrický plán si obec nechá zpracovat na vlastní náklady. 

Starostka obce předložila OZ cenovou nabídku Geodezie Boskovice, ta činí 12 100Kč 

Dále pak informovala, že oslovila soudní znalce a očekává CN v nejbližších dnech 

 

OZ schválilo odkup pozemků i cenové nabídky na zpracování geometrického plánu a 

vyhotovení znaleckého posudku. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–7/2020) 

 

8) Projednání umístění radarového ukazatele rychlosti vozidel, posouzení CN na nový 

radarový ukazatel 

Starostka obce informovala OZ, že do stávajícího radaru zatekla voda a byl zničen. 

 Předložila OZ k posouzení CN na nové radary,  jak na solární nabití, tak na dobíjení přes 

baterii ze sloupu VO, dále pak navrhla i výběr vhodnějšího umístění radaru někde na 

začátek obce. OZ návrh projednalo a po krátké diskuzi navrhlo,  že vhodné umístění 

radaru bude na začátku obce ze směru od Bedřichova, a to na sloupě elektrického vedení, 

ze kterého bude radar napájen. 

Nyní zbývá prověřit cenové nabídky radarů a jejich vlastnosti.  

 

OZ schválilo. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 2, proti 0 (hlasovací protokol. 1–8/2020) 

 

9) Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Technické služby Malá Haná – systém 

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů . III. etapa 

Starostka obce předložila OZ a schválilo smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 

Technické služby Malá Haná. 



OZ projednalo a schválilo smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Technické služby 

Malá Haná – systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů . III. Etapa. 

Žádost bude podána v rámci 126. výzvy Operačního programu Životní prostředí. 

Projekt bude realizován k  31.7.2021. Každá domácnost poté obdrží 3 druhy popelnic na 

tříděný odpad. 

Obec zaplatí 15% z celkové ceny popelnic, občané pak nebudou platit nic. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–9/2020) 

 

10) Ostatní 

Odstrojení Vánočního stromu proběhne v sobotu 1. února v 9:30. 

OZ podá další žádost o dotaci na nákup zahradního traktoru. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–10/2020) 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

1-2/2020 - pošta 

1–3/2020 – kontrola úkolů 

 

Schvaluje: 

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

1–4/2020 - výsledky výběrového řízení oprava Kříže k.ú. Štěchov 

1-5/2020 - nabídku Bohemia Energy 

1–6/2020 - smlouvu o poskytování  služeb komunikační platformy mobilní rozhlas na rok 

2020 

1-7/2020 - odkup pozemků i cenové nabídky na zpracování geometrického plánu a 

vyhotovení znaleckého posudku 

1-8/2020 - umístění radaru 

1-9/2020 - smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Technické služby Malá Haná 

1–10/2020 - žádost o dotaci na nákup zahradního traktoru 



 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:58 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

Další zasedání OZ se uskuteční dne 17-22.2.2020 v 18.00 hod. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Dokoupil 

 

....……………………… 

 

Ladislav Němec 

………………………… 

 

Mgr.Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


