
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 22. července 2020 

 

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

Petr Ždila 

Omluven: Ladislav Němec, Ladislav Dokoupil 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Pavel Trna, Vlasta Švábová 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Kontrola úkolů 

4) Zařazení území obce Štěchov do územní působnosti MAS Boskovicko PLUS na 

programové období 2021 – 2027 

5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. : PV-014330056639/001 

6) OZV č.1/2020 o místním poplatku ze psů 

7) OZV č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

8) OZV č.3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

9) Příprava pouti na Lačnově 

10) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

11) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:15 hodin za 

přítomnosti pěti 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. 7–1/2020) 

 



2) Pošta 

 

3) Starostka seznámila OZ s přijatou poštou  

 

Starostka seznámila OZ se zamítavým stanoviskem Policie ČR ohledně úpravy provozu 

na místní komunikaci v „Chaloupkách“. Starostka obce požádala o  jednání přímo na 

místě . OZ pověřilo starostku k dalším jednáním.  

 Pan Matušek poslal obci dopis, ve kterém děkuje za nově umístěný radar, který však 

nezpomaluje všechny řidiče. Navrhuje umístění informační tabulky pod radar, na které 

bude text „ MY u vás jezdíme 50 a co vy?“ OZ nicméně podle zkušeností z ostatních obcí 

nevidí v textové tabuli velký účinek. Většinou podobné řešení funguje krátce a hlavně pro 

cizí řidiče, kteří však až na vyjímky jezdí v tomto místě přiměřenou rychlostí.  

Dále pan Matušek navrhuje využití prostor v bývalé požární zbrojnici, kde by rád zřídil 

hudební zkušebnu. OZ zvažuje možnosti tohoto návrhu. OZ by pro účel tohoto záměru 

nabídlo panu Matuškovi prostor bývalého obchůdku. Užívání prostor by mohlo být 

využito tímto způsobem, pokud by se pan Matušek stal správcem a umožnil užívání 

zkušebny i dalším spoluobčanům.  Dále je potřeba vyřešit náklady na vytápění a další 

energie, to ovšem závisí na četnosti využívání zkušebny. Pokud bude zkušebnu využívat 

široká veřejnost, budou náklady na energie hrazeny obcí. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 7–2/2020) 

 

4) Kontrola úkolů 

Starostka seznámila OZ s projektovou dokumentací chodníku ve Štěchově. Dále 

informovala OZ, že byla PD zaslána SUS JMK k posouzení. 

Realizace by se mohla konat během roku 2021-2022. 

Starostka obce informovala OZ, že obecní sekačka je v servise, nelze ji nastartovat. 

Momentálně je náročné udržovat travní plochy, kterým počasí přeje. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 7–3/2020) 

 

4) Zařazení území obce Štěchov do územní působnosti MAS Boskovicko PLUS na 



programové období 2021 – 2027 

Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a schválilo zařazení území obce Štěchov 

do územní působnosti MAS Boskovicko PLUS na programové období 2021 – 2027. 

Členství obci zvýší šance pro získávání dotací. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 7–4/2020) 

 

5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. : PV-014330056639/001 

Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. : PV-014330056639/001 NN Žák 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 7–5/2020) 

 

6) OZV č.1/2020 o místním poplatku ze psů 

 

Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a schválilo OZV č.1/2020 o místním 

poplatku ze psů. Poplatek za psa byl stanoven na 100,- a za každého dalšího psa 200,-. 

 

OZ schválilo. 

Pro 4, zdrželi se hlasování 0, proti 1 (hlasovací protokol. 7–6/2020) 

 

7) OZV č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a schválilo poplatek za svoz komunálního 

odpadu, který zůstává stejný jako v roce 2020, to je 550,- za osobu ročně. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 7–7/2020) 

 

8) OZV č.3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a schválilo poplatek za umístění 

pouťových atrakcí v parku ve Štěchově, výše poplatku bude 1000 ,-. Ostatní sazby 

zůstávají beze změn. 

Dále na obecních pozemcích nesmí ležet soukromý stavební a další materiál déle než 1 

rok, a to za předpokladu platného stavebního povolení. 

 



OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 7–8/2020) 

 

9) Příprava pouti na Lačnově 

OZ plánuje přípravu pouti v Lačnově, která se uskuteční 9.8.2020. OZ se dohodlo, že 

připraví občerstvení v KD v Lačnově a drobné atrakce pro děti po dobu pouťového 

víkendu. Např. skákací hrad, soutěžní odpoledne pro děti.  

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 7–9/2020) 

 

10) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a neschválilo žádost o pokračování 

podpory Linky bezpečí, z.s. 

OZ neshledalo reálné využití služby v naší obci a také rozhodl finanční aspekt, omezené 

prostředky v obecnín rozpočtu. 

 

OZ neschválilo. 

Pro 0, zdrželi se hlasování 0, proti 5 (hlasovací protokol. 7–10/2020) 

 

11) Ostatní 

 

Starostka obce informovala OZ o schváleném RO č 4/2020 viz. příloha zápisu. 

Prosíme občany, aby při venčení svých psů v katastru obce používali vodítko. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 7–11/2020) 

 

 

 

 

 

 



Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

7-2/2020 - pošta 

7–3/2020 – kontrola úkolů 

7–9/2020 – příprava pouti na Lačnově 

7-11/2020 - ostatní 

 

Schvaluje: 

7–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

7–4/2020 - zařazení území obce Štěchov do územní působnosti MAS Boskovicko PLUS na 

programové období 2021 – 2027 

7-5/2020 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. : PV-014330056639/001 NN Žák  

7–6/2020 - schválilo OZV č.1/2020 o místním poplatku ze psů. Poplatek za psa byl stanoven 

na 100,- a za každého dalšího psa 200,-. 

7-7/2020 - OZV č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 550,- za osobu ročně. 

7–8/2020 - OZV č.3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

7-10/2020 - žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Starostka obce ukončila ve 19:35 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

Další zasedání OZ se uskuteční dne 12-19.8.2020 v 18.00 hod. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Mgr. Pavel Trna 

 

....……………………… 

 

Vlasta Švábová 

………………………… 

 

Mgr.Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 

 

 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. Všechny osobní údaje fyzických osob v jednotlivých bodech zápisu jsou 

anonymizovány a jsou v souladu s §16 a §17 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

k nahlédnutí na Obecním úřadě. 


