
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 21. září 2022 

 

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

Ladislav Šenkýř, Petr Ždila 

Omluven: Mgr. Pavel Trna 

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Šenkýř, Ladislav Dokoupil 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) CN na zpracování „ Stanoviska energetického specialisty “ akce zateplení obecního 

úřadu v Lačnově 

3) Kronika 2021 

4) Žádost o vyjádření CETIN- studie na modernizace sítě 

5) Rozšíření VO v lokalitě za stodolami 

6) Regulace svícení VO v nočních hodinách 

7) Přistavení kontejnerů na Bio odpad 

8) Dohoda o provedení práce - roznos volebních lístků Vladislav Němec 

9) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:00 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. 9–1/2022) 

 

2) CN na zpracování „ Stanoviska energetického specialisty “ akce zateplení obecního 

úřadu v Lačnově 

Starostka obce předložila OZ  cenovou nabídku  pan Ing. Jůdy na vypracování 

„Stanoviska energetického specialisty“ ve výši 24 400,- včetně DPH viz. příloha zápisu. 



Stanovisko musí být zpracováno nejpozději do 30. 11.  2022 a doloženo k závěrečné 

zprávě o realizaci, jako jeden z dokumentů pro závěrečné vyhodnocení akce. OZ tuto 

nabídku projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–2/2022) 

 

3) Kronika 2021 

 
Starostka obce předložila OZ zpracovanou kroniku za rok 2021. Děkujeme Marušce Ryzí 

za příkladné vedení obecní kroniky a za další doplnění za rok 2021. Díky této pilné práci 

budou mít i další generace stále možnost nahlédnout do minulosti naší obce. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–3/2022) 

 

4)  Žádost o vyjádření CETIN- studie na modernizace sítě 

Společnost CETIN požádala starostku obce o vyjádření ke studii na modernizaci sítě. 

Společnost navrhuje výměnu metalického vedení za optický kabel, studie zahrnuje pouze 

výměnu na  Štěchově. OZ tuto studii projednalo a schvaluje tuto studii pouze 

s podmínkou, že bude výměna provedena v celé obci, tedy i na Lačnově. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–4/2022) 

 

 

 

5) Rozšíření VO v lokalitě za stodolami 

Starostka obce předložila OZ CN nabídku na veřejné osvětlení. Jedná se o rozšíření 

veřejného osvětlení v lokalitě „Za Stodolami“, a to směrem k Lačnovu k poslední 

novostavbě. Bude se jednat o energeticky nezávislé světlo napájené solární energií. Cena 

za zhotovení stožáru s FVE lampou vč. montáže bez zemních prací 31 168,-Kč bez DPH. 

 

OZ schválilo. 



Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–5/2022) 

 

 

6) Regulace svícení VO v nočních hodinách 

Starostka navrhuje i nákladě podnětu občanů omezit dobu nočního osvětlení obce z 

důvodu šetření elektrickou energií. Veřejné osvětlení bude tedy vypnuto v nočních 

hodinách mezi 23:00h a 4:00h. Úspora by při současných cenách elektřiny měla činit asi 

25 000,- ročně. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–6/2022) 

 

7) Přistavení kontejnerů na Bio odpad 

V pátek 30.9. budou do obce přistaveny kontejnery na bio odpad.  Na Štěchově u parku a 

na Lačnově u KD. Využívejte kontejnerů a vyvarujte se pálení odpadu. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 5 (hlasovací protokol. 9–7/2022) 

 

8) Dohoda o provedení práce - roznos volebních lístků Ladislav Němec 

OZ schválilo dohodu o provedení práce – roznos volebních lístku s panem Vladislavem 

Němcem. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–8/2022) 

 

 

9) Ostatní 

Starostka obce informovala OZ že, byla druhá zdárně dokončena II. etapa výstavby chod-

níků na Štěchově a chodník již v celé délce slouží k bezpečnému pohybu chodců. 

Finišuj také dokončení „obchůdku“ na Štěchově, kde proběhne 4.10.2022 kolaudace. 

Starostka obce informovala oZ o schváleném RO č.6/2022 viz. příloha zápisu. 

 

OZ vzalo na vědomí. 



Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–8/2022) 

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

9-3/2022 – Kronika 2021 

9-7/2022 - 30.9. budou do obce přistaveny kontejnery na bio odpad 

9-9/2022 - ostatní 

 

 

Schvaluje: 

9–1/2022 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

9–2/2022 – cenovou nabídku na vypracování „Stanoviska energetického specialisty“ ve výši 

24 400,- včetně DPH 

9–4/2022 – schvaluje záměr společnosti CETIN pouze s podmínkou, že bude výměna 

provedena v celé obci, tedy i na Lačnově 

9-5/2022 – rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě „za stodolami“, a to směrem k Lačnovu 

k poslední novostavbě, odhadované náklady 70000,- 

9–6/2022 -  vypnutí veřejného osvětlení v nočních hodinách mezi 23:00h a 4:00h 

9-8/2022 - dohodu o provedení práce – roznos volebních lístku s Ladislavem Němcem 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:22 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 



Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Dokoupil 

 

....……………………… 

 

Ladislav Šenkýř 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


