Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 23. června 2021

Přítomní členové: Mgr. Věra Knotková, Vlasta Švábová, Ladislav Němec, Ladislav Dokoupil,
Mgr. Pavel Trna, Ladislav Šenkýř, Petr Ždila
Omluven:
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Trna, Ladislav Šenkýř

Program jednání:
1) Zahájení, úvod
2) Pošta
3) Schválení závěrečného účtu obce Štěchov
4) Schválení účetní závěrky obce Štěchov
5) CN na opravu výtluků MK na Štěchově , v dolní části na Lačnove a na zametení

komunikace
6) CN na zpracování CN na výběrová řízení akce „ Oprava MK na Lačnově“,

akce Oprava objektu čp.24 k.ú. Štěchov „
7) Celkové víceprací Oprava KD Lačnov
8) Pravidla pro pronájem KD
9) Žádost o odkoupení části obecního pozemku číslo 172 v k.ú Lačnov
10) Ostatní

1) Zahájení, úvod
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:05 hodin za
přítomnosti sedmi členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Program jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha.
OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–1/2021)
2) Pošta

Starostka obdržela email od pana Matušky, který požádal, zda by mohl využít dětský
koutek v KD k občasnému zkoušení hry na bicí. OZ s tímto účelem využití souhlasí.
Paní Hrbotická starostku informovala, že se v obci pohybují zvláštní lidé, kteří jeví zájem
o koupi pozemků. Jedná se o neseriózní jednání, nedoporučujeme se s takovými lidmi
bavit a už vůbec ne pouštět domů.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–2/2021)
3) Schválení závěrečného účtu obce Štěchov
Starostka obce předložila OZ NÁVRH závěrečného účtu, který byl řádně zveřejněn dne
28.5.2021 Zastupitelstvo závěrečný účet projednalo a přijalo k němu následující usnesení:
"Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje závěrečný účet za rok 2020 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Štěchov za rok 2020 ze dne 27.05.2021 bez výhrady."

OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–3/2021)

4) Schválení účetní závěrky obce Štěchov
Starostka obce předložila návrh účetní závěrky za rok 2020 sestavený 31.12.2020. Účetní
závěrku tvoří rozvaha pro ÚSC, výkaz zisku a ztráty pro Úsc, správa o výsledcích
finančních kontrol za rok 2020 a inventarizační zpráva za rok 2020. Zastupitelstvo návrh
projednalo a přijalo k němu následující usnesení.
Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje účetní závěrku sestavenou 31.12.2020, a to bez
výhrady. Nápravná opatření letos neschvaluje, protože nebyla potřeba.
OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–4/2021)

5) CN na opravu výtluků MK na Štěchově , v dolní části na Lačnove a na zametení

komunikace
Starostka obce předložila OZ CN na opravu výtluků místní komunikace a
Jedná se o opravu výtluku na Štěchově u Dostálových a zejména pak výmoly na Lačnově
od paní Hrbotické směrem k rybníkům. Jedná se o opravu havarijního stavu cesty, kterou
několik let bojkotoval pan Hrbotický . V cenové nabídce je také zahrnuta cena za
zametení vozovky v úseku u Dostálů.
Cenová nabídka je 83429.50,- včetně DPH. Viz. příloha zápisu.
OZ tuto cenovou nabídku schvaluje.
OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–5/2021)
6) CN na zpracování CN na výběrová řízení a komplexní administraci akce „ Oprava
MK na Lačnově“, akce Oprava objektu čp.24 k.ú. Štěchov „
Starostka obce informovala OZ získání dotace na akci „Oprava místní komunikace ve Štěchově - Lačnově“ Akce je spolufinancovaná z Dotačního programu DT 117d8210A –Podpora
obnovy místních komunikací. Dotace z MMR 80% nákladů a dále pak o získání dotace na
„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci Štěchov“ jedná se o objekt bývalého
obchůdku
Akce je spolufinancovaná z Dotačního programu DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov. Dotace MMR činí 80%.

Starostka obce předložila OZ kompletní nabídku na komplexní administraci výše
uvedených akcí od firma Europrojekt dotace viz. příloha zápisu.
OZ schválilo nabídky schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–6/2021)
7) Víceprací Oprava KD Lačnov
Starostka představila OZ kompletní cenu za vícepráce, které mimo jiné zahrnují opravu
topení, rozšíření elektrické instalace, opravu vstupních schodů, nátěr spodního soklu,
opravu statiky, rozšíření fasády a výmalbu přístavku KD. Celková cena je 118 810,včetně DPH.
OZ schvaluje cenu víceprací KD Lačnov a dodatek č.1 k SOD ze dne 12.2.2021

OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–7/2021)
8) Pravidla pro pronájem KD
OZ se dohodlo na navýšení poplatku za pronájem KD pro soukromé akce. Nově tak zaplatí místní 1500,- za den, přespolní pak 2500,- /víkend. Navýšení bylo schváleno především díky nákladné rekonstrukci KD. Součástí předávání bude také fotodokumentace.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–8/2021
9) Žádost o odkoupení části obecního pozemku číslo 172.
Pan Klíma požádal starostku o odkup parcely 172 v k.ú., Lačnov u Lysic, OZ tuto žádost
projednalo a z důvodu budoucího využití pozemku např. pro stavbu kanalizace,uložení IS
nebo opravu stávající pěší cesty tuto žádost neschválilo.
OZ neschválilo.
Pro 0, zdrželi se hlasování 0, proti 7 (hlasovací protokol. 6–9/2021)
10) Ostatní
Starostka oznámila, že všem žádostem o dotace bylo vyhověno, téměř nic tedy nebrání
zahájit stavební práce. V roce 2021se počítá s opravou místní komunikace, poté výstavbou
chodníků na Štěchově a následně pak oprava „obchůdku“ v roce 2022. Starostka obce také
doufá, že se podaří získat dotaci na druhou etapu výstavby chodníku na Štechově.
Dále pak informovala OZ, že v naší obci stále přetrvává problém se zdrojem pitné vody
pro obecní vodovod. Kal z prameniště nedávno zakalil vodu, která byla zbarvená do
hněda. Toto zakalení způsobila nadměrná spotřeba vody, například napouštění bazénů.
Prameniště vč. rezervoáru bylo kompletně vyčištěno.
Starostka začala řešit nedostatek školek v našem okolí a přemýšlí tak, co s malými dětmi.
Plánuje se setkat i se starosty okolních obcí, které trápí podobný problém. Jednou
z možností je, že by „školka“ neboli dětská skupina mohla vzniknout v opraveném
„obchůdku“ na Štěchově. Nutné je ale také zamyslet se nad způsobem financování
provozu takového zařízení.

Celé OZ děkuje Vlastě Švábové, Míši Sedlákové, Sussane Šenkýřové, Blance Nečasové a
Irči Němcové za náročný úklid po rekonstrukci KD. Laďovi Dokoupilovi patří dík za
občerstvení na dětském dni a Ladíkovi Dokoupilovi za dopravu písku do nového
pískoviště. Všem také velké díky za účast na dětském dni a především Irči Němcové za
příkladnou přípravu tohoto atrakcemi nabitého dne. Děkujeme Pavlovi Trnovi a Laďovi
Vítkovi za odvoz nepořádku z KD do sběrného dvora.
Starostka obce informovala OZ o schváleném RO č.4/2021.
3.7. v 9:00 proběhne brigáda, bude připevněno nové zrcadlo v zatáčce ze Štěchova do
Lysic a bude odvezen nepořádek u KD do sběrného dvora.
OZ bere na vědomí.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–10/2021)

Usnesení obecního zastupitelstva
Bere na vědomí:
6-2/2021 – pošta
6-10/2021 - ostatní

Schvaluje:
6–1/2021 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele
6–3/2021 – závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy s přezkoumáním hospodaření obce
Štěchov za rok 2020 ze dne 27.5.2021 bez vady.
6–4/2021 – účetní závěrku sestavenou 31.12.2020, a to bez výhrady. Nápravná opatření letos
neschvaluje, protože nebyla potřeba.
6-5/2021 – cenovou nabídku ve výši 83 429.50,- včetně DPH, viz. příloha
6–6/2021 - cenové nabídky na komplexní administraci akcí - Oprava MK na Lačnově a
Oprava objektu čp.24 k.ú. Štěchov viz. příloha
6-7/2021 – cenu víceprací KD Lačnov - 118810,- včetně DPH
6-8/2021 - navýšení poplatku za pronájem KD pro soukromé akce. Nově tak zaplatí místní

nájem 1500,-, přespolní pak 2500,- za víkend
Prověřuje:
Neschvaluje:
6-9/2021 - žádost o odkoupení části obecního pozemku číslo 172 v k.ú., Lačnov u Lysic

Starostka obce ukončila ve 19:38 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov –
Lačnov.

Zapsal Petr Ždila
Ověřili:
Mgr. Pavel Trna
....………………………
Ladislav Šenkýř
…………………………
Mgr. Věra Knotková
………………………..
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