Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 24. února 2021

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

Program jednání:
1) Zahájení, úvod
2) Pošta
3) Zpracování žádosti o dotaci z programu JMK
4) CN na výměnu interiérových dveří KD Lačnov

5) MPZ č.1/2021 odkup par. č. 168/23, par.č.168/22 a parc.č.202/6 v k. ú. Štěchov dle
GP. č. 162-188/2019
6) MPZ č.2/2021 odkup par. č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení pozemků

č. 177-73/2020
7) Výsledky inventarizace majetku 2020, návrh na vyřazení DDHM majetku
8) Dohoda o omezeném provozu střelnice na rok 2021
9) 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. 2–1/2021)
2) Pošta
Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.
Starostka informovala OZ o vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu chodníku ve

Štěchově.
Starostka OZ dále informovala o jednaní s panem Šumberou ve věci posunutí dopravního
značení „konec a začátek obce „ Štěchov ve směru na Bedřichov, umístěním značek již
není v souladu s novou zástavbou a hlavně by jejich posunutí směrem nad zaplocený
pozemek domu č.41 mohlo zlepšit bezpečnost provozu na Štěchově- omezení rychlosti
přijíždějících aut směrem do obce. Výsledek místního šetření skončil pozitivně, pan Ing.
Šumbera s posunutím DZ souhlasí za předpokladu souhlasu Policie ČR. Starostka obce
tedy hned poté zaslal žádost na Policii ČR. Pevně doufá, že vyhraje zdravý rozum a
žádosti bude vyhověno. Předmětem jednání byla i žádost o úpravu provozu MK „ V
chaloupkách“, ze které bychom rádi pro vyšší bezpečnost udělali silnici jednosměrnou.
K této žádosti se již Policie ČR vyjádřila. Ing. Šumbera s navrženou úpravou souhlasil.
Starostka jednala s VAS, a.s. o majetkových poměrech obecního vodojemu, který leží na
obecních pozemcích. Objekt vodárny není dosud majetkově zaveden v KN. Vodárenská
akciová společnost Boskovice , a.s. tvrdí, že podle nabývacího dokumentu z roku 1995
v rámci privatizace má na vodojem majetkové právo a proto navrhuje převod objektu
vodojemu do vlastnictví VAS,a.s., zatímco pozemek by zůstal obci. Starostka vyzvala
VAS,a.s. aby doložil nabývací smlouvu, která potvzuje vlatnické právo na vodojem. Bez
této smlouvy obec vodojem nepřevede. Starostka také jednala s VAS,a.s. o prodloužení
vodovodního řádu ke stavebnímu pozemku pana Vítka, VAS, a.s. se vyjádřil, že
momentálně nemá kapacity na zpracování PD. Z toho důvodu se starostka pokusí poptat
jiného projektanta.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–2/2021)
3) Zpracování žádosti o dotaci z programu JMK
Starostka obce informovala OZ o vypsaném dotačním programu JMK na výstavbu
chodníků v obcích. Maximální výše dotace je 250 000,-. Předmětem žádosti bude projekt
„ Výstavba chodníku na Štěchově . I etapa“. Z důvodu výše dotace bude stavba rozdělena
na dvě části, „ horní část“ od zastávky směrem na Bedřichov a „dolní část“ od zastávky
směrem na Lačnov. V této souvislosti předložila OZ CN na zpracování žádosti o dotaci na
výše uvedený dotační titul. OZ schválilo zpracování žádosti o dotaci za cenu 11.000,-.
Zpracovaná žádost o dotaci se týká horní části, realizace začne již v letošním roce.

OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–3/2021)
4) CN na výměnu interiérových dveří KD Lačnov
Staroska poptala výměnu interiérových dveří na KD na Lačnově. Obdržela dvě CN
Nabídka č. 1, cena : 39 879 bez DPH, včetně montáže, jená se o certifikované protipožární
dveře
Nabídka č. 2, cena: 52 400,- bez DPH a bez montáže
OZ schválilo výměnu dveří a na základě nejnižší ceny a dobrých referencí schválilo
nabídku č.1. Obě nabídky jsou v příloze zápisu
OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–4/2021)
5) MPZ č.1/2021 odkup par. č. 168/23, par.č.168/22 a parc.č.202/6 v k. ú. Štěchov dle
GP. č.1218/1995
OZ projednalo a schválilo MPZ č.1/2021 odkup par. č. 168/23 o výměře 91 m2,
par.č.168/22 o výměře 8 m2 a parc.č.202/6 o výměře 40 m2v k. ú. Štěchov dle GP. č.162188/2019, cena za m2 byla stanovena na 85,-.

OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–5/2021)
6) MPZ č.2/2021 odkup par. č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení pozemků č.
177-73/2020
OZ projednalo a schválilo MPZ č.2/2021 odkup par. č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na
rozdělení pozemků č. 177-73/2020, cena za m2 byla stanovena na 85,-.

OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–6/2021)
7) Výsledky inventarizace majetku 2020, návrh na vyřazení DDHM majetku
Inventarizační komise seznámila OZ s výsledky inventarizace majetku za rok 2020.
Předložila OZ návrh na vyřazení majetku z důvodu jeho nefunkčnosti.
OZ schválilo vyřazení níže uvedených položek z majetku obce:
obslužná vitrína, vánoční ozdoby, 2 nádoby na posyp, snowfall, skartovačka, sklolaminátová nádoba
Vyřazený majetek bude ovezen do sběrného dvora v Lysících.

OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–7/2021)
8) Dohoda o omezeném provozu střelnice na rok 2021
S provozovatelem střelnice budeme pokračovat ve stejné dohodě jako v roce 2020.
O všech nedělích a dnech státních svátků nebude umožněna střelba z dlouhých zbraní.
S výjimkou dvou střeleckých závodu, které se uskuteční v termínech: 28.32021 a
29.8.2021.
O Velikonocích, v termínu Štěchovské pouti a v období od 23.12.2020 do 31.12.2020
bude střelnice UZAVŘENA PRO VEŠKERÝ PROVOZ.
OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–8/2021)
9) Ostatní
Starostka obce informovala OZ o zahájení stavebních prací na rekonstrukci KD.
OZ se dohodlo, že během měsíce března proběhne brigáda na úklid kolem KD a ořezu
vrb podél potoka na Lačnově.
OZ schválilo dále nákup sanitačního adaptéru k výčepu za cenu 2200,-. Sanitační adaptér
poslouží k pravidelnému čištění trubek výčepu a tím zlepšení hygienických podmínek.

OZ schválilo.
Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–9/2021)

Usnesení obecního zastupitelstva
Bere na vědomí:
2-2/2021 - pošta
Schvaluje:
2–1/2021 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele
2–3/2021 – zpracování žádosti o dotaci za cenu 11000,2–4/2021 – nabídku č. 1, cena 39879,- včetně montáže, protipožární dveře
2-5/2021 - MPZ č.1/2021 odkup par. č. 168/23, par.č.168/22 a parc.č.202/6 v k. ú. Štěchov
dle GP. č.162-188/2019, cena za m2 byla stanovena na 85,2–6/2021 - MPZ č.2/2021 odkup par. č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení pozemků
č. 177-73/2020, cena za m2 byla stanovena na 85,2-7/2021 – vyřazení DDHM položek z majetku obce
2-8/2021 - dohodu o omezeném provozu střelnice na rok 2021
2-9/2021 - nákup sanitačního adaptéru k výčepu za cenu 2008,Prověřuje:
Neschvaluje:

Starostka obce ukončila ve 19:30 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov –
Lačnov.

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

