
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 25. února 2020 

 

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

Dokoupil, Ladislav Šenkýř, Petr Ždila 

Omluven: Mgr. Pavel Trna 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Šenkýř, Vlasta Švábová 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Kontrola úkolů 

4) Inventarizace 2019 

5) Investiční záměr k realizaci akce z programu Zachování a obnova historických 

hodnot- Obnova a přemístění pomníku padlých v 2. sv. v. v obci Štěchov 

6) MPZ č.1/2020 prodej pozemku 171/1 a , 172 d, 173/6 c, 173/7 b v k.ú. Lačnov u 

Lysic, dle GP pro změnu hranic pozemků č. 97-104/2018 

7) Návrh pojištění „ Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce“ 

8) Dohoda o omezeném provozu střelnice na rok 2020 

9) Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030045886/001 (NN 

Sedláček) 

11) 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. 2–1/2020) 

 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

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

 

3) Kontrola úkolů 

 

Na sloup elektrického osvětlení poblíž M  ve Štěchově byl nainstalován nový radar pro 

měření rychlosti projíždějících automobilů. Nové umístění se nyní bude testovat, pokud 

nebude vyhovovat, budeme hledat vhodnější místo. 

Starostka nechala zpevnit příjezdovou cestu k pozemkům v horní části Štěchova, kde 

probíhá výstavba nových domů. Dalším úkolem bude vypracování projektu na 

příjezdovou komunikaci. 

Starostka navštívila pana F. ve Štěchově ohledně výstavby chodníku, pan F. souhlasil 

s výstavbou chodníku před jeho domem a přislíbil prodej část svého pozemku pro účely 

výstavby. Stejně tak přislíbila případný prodej pozemku rodina S., kudy bude chodník 

pokračovat. 

Starostka informovala OZ, že ve středu 4.3.2020 bude zaměřen pozemek pana H. 

v Lačnově – příjezdová cesta k rybníkům. 

Starostka informoval OZ, že v nejbližších dnech zašle žádost o dotaci na nákup 

zahradního traktoru. 

OZ dále projednalo stav těžby v obecních lesích a následného osazení novou zelení. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–3/2020) 

 

4) Inventarizace 2019 

 

Inventarizační komise předložila výsledky inventury majetku za rok 2019.  

Členové inventarizační komise dále  předložili OZ „  Návrh na vyřazení  DDHM“ , jedná 

se o nefunkční vybavení.  



OZ jmenuje likvidační komisi ve složení Petr Ždila , Ladislav Dokoupil a  Ladislav 

Šenkýř a nařizuje likvidaci nefunkčního vybavení. Doklad o likvidaci bude předložen 

zastupitelstvu 

 

OZ schválil návrh na vyřazení. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–4/2020) 

 

4) Investiční záměr k realizaci akce z programu Zachování a obnova historických 

hodnot- Obnova a přemístění pomníku padlých v 2. sv. v. v obci Štěchov 

 

Starostka OZ předložila Investiční záměr ve výši 67 760,-Kč  k realizaci akce z programu 

Zachování a obnova historických hodnot- Obnova a přemístění pomníku padlých v 2. sv. 

v. v obci Štěchov. 

OZ investiční záměr projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–5/2020) 

 

5) MPZ č.1/2020 prodej pozemku 171/1 a , 172 d, 173/6 c, 173/7 b v k.ú. Lačnov u Lysic, 

dle GP pro změnu hranic pozemků č. 97-104/2018 

 

OZ projednalo MPZ č.1/2020 prodej pozemku 171/1 a , 172 d, 173/6 c, 173/7 b v k.ú. 

Lačnov u Lysic, dle GP pro změnu hranic pozemků č. 97-104/2018, výměra pozemků činí 

360,41 m
2
, cena byla stanovena na 50,- za m

2
. 

OZ schválilo MPZ č.1/2020. 

 

OZ schválilo. 

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

 

6) Návrh pojištění „ Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce“ 

 

OZ projednalo a schválilo návrh na pojištění odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené 

obci. Výše krytí činí 5 000 000,- a spoluúčast je 2500,-. 

 



OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–7/2020) 

 

7) Dohoda o omezeném režimu na střelnici v k.ú. Štěchov pro rok 2020 

 

S provozovatelem střelnice budeme pokračovat ve stejné dohodě jako v roce 2019. 

O všech nedělích a dnech státních svátků nebude umožněna střelba z dlouhých zbraní. 

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

 

8) Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

 

OZ projednalo dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů, který se týká čtvrtletního vykazování množství vytříděných odpadů, který nově 

bude zajišťovat společnost Technické služby Malá Haná s.r.o. 

OZ schvaluje dodatek č.1 - EKOKOM a Obec Štěchov zplnomocňují TS Malá Haná k 

vykazování množství vytříděných odpadů. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–9/2020) 

 

9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030045886/001 (NN 

Sedláček) 

 

Starostka jednala se zástupci společnosti E.ON o zřízení věcného břemene č. 

1030045886/001, výsledkem tohoto jednání je souhlas se zřízením břemene za cenu 

3000,-. 

OZ schválilo zřízení věcného břemene č. 1030045886/001 (NN Sedláček) za cenu 3000,- 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–10/2020) 



 

10) Ostatní 

 

OZ děkuje sportovcům za organizaci masopustní zábavy a průvodu. 

Dále děkujeme panu Ž. za ořezání vrb, jejichž větve zasahovaly do místní komunikace na 

Lačnově. 

Brigáda se zaměřením na drobné práce, úklid a ořezání překážejících větví se uskuteční 

během března. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 2–11/2020) 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

2-2/2020 - pošta 

2–3/2020 – kontrola úkolů 

2-11/2020 - ostatní 

 

Schvaluje: 

2–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

2–4/2020 - výsledky inventury majetku za rok 2019 a návrh na vyřazení DDHM. 

2-5/2020 - Investiční záměr ve výši 67 760,-Kč k realizaci akce z programu Zachování a 

obnova historických hodnot- Obnova a přemístění pomníku padlých v 2. sv. v. v obci Štěchov 

2–6/2020 - MPZ č.1/2020 prodej pozemku 171/1 a , 172 d, 173/6 c, 173/7 b v k.ú. Lačnov u 

Lysic, dle GP pro změnu hranic pozemků č. 97-104/2018, o výměře 360,41 m
2
 za cenu 50,- za 

m
2
 

2-7/2020 - pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 

2-8/2020 - dohodu o omezeném režimu na střelnici v k.ú. Štěchov pro rok 2020 

2-9/2020 - dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů - 

EKOKOM a Obec Štěchov zplnomocňují TS Malá Haná k vykazování množství vytříděných 

odpadů 

2–10/2020 - zřízení věcného břemene č. 1030045886/001 (NN Sedláček) za cenu 3000,- 

 



Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:05 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

Další zasedání OZ se uskuteční dne 23-26.3.2020 v 18.00 hod. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Šenkýř 

 

....……………………… 

 

Vlasta Švábová 

………………………… 

 

Mgr.Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


