
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 26. května 2021 

 

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

Petr Ždila 

Omluven: Mgr. Pavel Trna, Ladislav Šenkýř 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Němec, Ladislav Dokoupil 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Smlouva o poskytnutí dotace rozpočtu  JMK č. JMK070766/21/ORR 

4) CN na zpracování poptávkového řízení v rámci žádosti o dotaci na akci „Výstavba 

chodníků v obci Štěchov I. Etapa – horní úsek“ 

 

5) Návrh plánu DPD opatření - připomínky Obec Štěchov 

6) Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě Štěpánka Ostrá 

7) Stavební úpravy KD- CN vícepráce narušená statika 

8) Plán údržby obecní zeleně 2021 

9) Kronika 2020 

10) Dětský den 

11) Ostatní 

 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:02 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. 5–1/2021) 

 



2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.   

Starostka oznámila OZ , že konečně bylo zahájeno  stavební řízení pro povolení stavby 

chodníků ve Štěchově.  

 

Paní Fibingerová. napsala starostce email, kde se ptá, kdo poseče trávu před pozemkem 

pana Jonáka. Pan Jonák pozemek u silnice dlouhodobě neudržuje . Starostka obce kvůli 

špatné viditelnosti na vozovku slíbila, že trávu poseče OZ tak jak to bylo v předchozím 

roce.  

Starostka obce informovala OZ stran jednání s paní Hrbotickou ohledně odkupu pozemku 

příjezdové cesty k rybníkům. Starostka obce ocenila vstřícný přístup paní Hrbotické , 

která s prodejem souhlasila a souhlasila také s opravou havarijního stavu vozovky. 

Starostka poptala opravu rozbité komunikace ve spodní části Lačnova a na Štěchově a 

také opravu výtluků naproti Dostálovým. Dále objednala geodetické zaměření pozemků 

v dolní části Lačnova týkajících se majetkoprávního vypořádání s paní Hrbotickou.  

 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–2/2021) 

 

3) Smlouva o poskytnutí dotace rozpočtu  JMK č. JMK070766/21/ORR 

 

Starostka obce informovala obecní zastupitelstvo o získané dotaci na výstavu chodníků na 

Štěchově I. etapa č.1-  horní úsek. Obci bude poskytnuta ve výši 250000,- .Realizace 

projektu je do 31.12.2021. Starostka obce předložila OZ výše uvedenou smlouvu. OZ 

projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace rozpočtu  JMK č. 

JMK070766/21/ORR.  

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–3/2021) 

 

CN na zpracování poptávkového řízení v rámci žádosti o dotaci na akci „Výstavba 

chodníků v obci Štěchov I. Etapa – horní úsek“ 

OZ projednalo a schválilo cenovou nabídku na zpracování poptávkového řízení v rámci 

žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci Štěchov I. Etapa – horní úsek“. 



Cenovou nabídku ve výši 17000,- bez DPH OZ schvaluje na základě dobrých referencí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–4/2021) 

4)  

 

 

5) Návrh plánu DPD opatření - připomínky Obec Štěchov 

Starostka obce předložila OZ vyjádření na podanou připomínku -nesouhlas s návrhem opat-

ření  kterou zahrnula do připomínek  VAS adresovaných Povodí. 

Při konzultaci připomínek VAS na Povodí Moravy  bylo zástupci VAS sděleno, že pokud 

chce obec  Štěchov řešit čištění odpadních vod vlastním jiným způsobem, je třeba, aby to při-

pomínkovala sama a také by měla požádat KÚ JmK o změnu PRVKUKu. V tomto Plánu roz-

voje vodovodů a kanalizací  je  uveden způsob likvidace odpadních vod právě na ČOV Lysice 

a Váš návrh řešení je tedy v rozporu s tímto Plánem rozvoje VaK. 

OZ se dohodlo, že Obec Štěchov zašle  připomínku u zpracovatele PDP Dyje přímo . 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–5/2021) 

 

 

6) Žádost o finanční příspěvek na narozené dítě Štěpánka Ostrá 

 

Starostka o předložila OZ ke sválení žádost Pavly Vašíčkové o finanční příspěvek na 

narozené dítě pro Štěpánku Ostrou. 

OZ schvaluje žádost a žadatelce bude poskytnut příspěvek ve výši 3000,-. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–6/2021) 

 

7) Stavební úpravy KD- CN vícepráce narušená statika 

Starostka seznámila obecní zastupitelstvo s cenovou nabídkou pro vícepráce vzniklé při 

rekonstrukci KD Lačnov- . Cena za sanaci trhlin ve zdivu a opravu statiky stavby je 

20237,- bez DPH. OZ schvaluje cenu za opravu statiky viz. příloha zápisu. 

 

OZ schválilo. 



Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–7/2021) 

 

8) Plán údržby obecní zeleně 2021 

OZ předložila OZ plán údržby zeleně na letošní sezonu. Údržba travních ploch v obci Ště-

chov-Lačnov bude probíhat následovně: 

Údržba parku ve Štěchově a v Lačnově bude probíhat každé dva týdny max 3 týdny, a to 

střídavě členy OZ zastupitelstva. OZ zakoupí další zahradní sekačku, která bude sloužit 

k údržbě na Lačnově a stará sekačka bude sloužit k údržbě na Štěchově, kde je menší plo-

cha k sečení. 

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–8/2021) 

 

9) Kronika 2020 

Obecní zastupitelstvo schválilo předložené znění kroniky 2020 

OZ velice děkuje Marušce Ryzí za detailní a pečlivé doplnění naší kroniky za rok 2020, 

které věnuje spoustu osobního času a energie!  

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–9/2021 

 

 

 

10) Dětský den 

Dobrovolníci spolu se starostkou opět plánují Dětský den v podobné formě jako 

v loňském roce. Konat se bude 19.6.2021. Kontaktní osoba dobrá duše  Irča Němcová. 

OZ vyčlení 5000,-Kč na podporu programu akce pro děti.  

 

OZ schválilo. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–10/2021) 

 

 

11) Ostatní 

V parku ve Štěchově byla provedena revitalizace okrasných rostlin ve středovém kruhu, 

za pomoc při realizaci starostka děkuji  Vlastě Švábové a Laďovi Šenkýřovi. 



OZ děkuje všem zúčastněným za přípravu poutě ve Štěchově. Starostka pořídila nové 

pískoviště do parku v Lačnově, pískoviště bude v nejblížších dnech sestaveno a 

připraveno k užívání. 

Přišlo objednané dopravní zrcadlo, které OZ přidělá na sloup do zatáčky ve směru z Lysic 

do Štěchova. 

Občany prosíme, aby v katastru obce nenechávali volně pobíhat psy a uklízeli po nich psí 

exkrementy. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 5–11/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení obecního zastupitelstva Obce Štechov dne 26.5.2021 

Bere na vědomí: 

5-2/2021 – pošta 

5-9/2021 – znění  kroniky za rok 2020 

5-11/2021 - ostatní 

 

Schvaluje: 

5–1/2021 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

5–3/2021 – smlouvu o poskytnutí dotace rozpočtu  JMK č. JMK070766/21/ORR 

5-10/2021 - cenovou nabídku na zpracování poptávkového řízení v rámci žádosti o dotaci 

výstavu chodníků na Štěchově I. etapa č.1-  horní úsek  

5–5/2021 – Připomínka na  návrh Návrh plánu DPD opatření. 

5-6/2021 – žádost o finanční příspěvek na narozené dítě,  žadatelce Pavle Vašíčkové bude 

poskytnut příspěvek ve výši 3000,- 

5–7/2021 -  cenovou nabídku  za opravu statiky stavby KD 

5-8/2021 –  nákup zahradní sekačky 

5-10/2021 - dotaci 5000,- na podporu programu akce pro děti 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

Starostka obce ukončila ve 19:17 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Dokoupil 

 

....……………………… 



 

Ladislav Němec 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


