Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 26. srpna 2020

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

Program jednání:
1) Zahájení, úvod
2) Pošta
3) Kontrola úkolů
4) Schválená žádost o dotaci projektu „Štěchov-obnova a přemístění pomníku
obětem 2. světové války“
5) Schválení žádosti o dotaci projektu „Společenský dům Lačnov – snižování
energetické náročnosti rámci 121. výzvy Operačního programu Životní Prostředí
6) K-net Technical International Group- CN na GDPR pověřence
7) 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. 8–1/2020)
2) Pošta
Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.
OZ vzalo na vědomí.

Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–2/2020)
3) Kontrola úkolů
Starostka se dohodla se společností SUEZ CZ a.s. na ukončení smlouvy svozu tříděného
odpadu k 30.6.2021. O další svoz tříděného odpadu se budou starat Technické služby
Malá Haná s.r.o. od kterých očekáváme vyšší kvalitu služeb a lepší komunikaci.
Obecní sekačka byla opravena a seřízena za cenu 4800,-.
Se sečením parku v Lačnově budou starostce pomáhat členové OZ.
Starostka jednala s ředitelem společnosti ZEAS Lysice, a.s. Ing. Šafářem ohledně užívání
pozemku pole v okolí vodojemu a nové výstavby na Štěchově. Z tohoto pozemku došlo
k zatopení a poškození přístupové cesty na z Lačnova na Štěchov a vytopení nemovitosti
podél cesty v důsledku dlouhodobých dešťů. Dohodli se, že na poli bude zohledněno
pěstování rostlin, které zadržují vodu a budou zbudování protierozní pásy rostlin, které
zadržují vodu.
Cesta z Lačnova na Štěchov, kterou nedávno zničily přívalové deště se bude zpevňovat na
podzim, nadále však bude doporučeno nepoužívat cestu pro motorová vozidla.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–3/2020)
4) Schválená žádost o dotaci projektu „Štěchov-obnova a přemístění pomníku obětem
2. světové války“
Starostka obce informovala OZ o schválené dotaci na obnovu a přemístění pomníku obětí
2. světové války.
Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a schválilo žádost o dotaci projektu
„Štěchov-obnova a přemístění pomníku obětem 2. světové války“.
Z ministerstva obrany byla potvrzena dotace na přemístění pomníku padlých vojáků.
Dotace bude sloužit k renovaci pomníku a následné přemístění do parku na Štěchově.
Výše dotace může být až 80% z celkových nákladů.
OZ schválilo.
Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–4/2020)
5) Schválení žádosti o dotaci projektu „Společenský dům Lačnov – snižování

energetické náročnosti rámci 121. výzvy Operačního programu Životní Prostředí
Starostka obce informovala OZ o schválené dotaci .
Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a schválilo žádost o dotaci projektu
„Společenský dům Lačnov – snižování energetické náročnosti rámci 121. výzvy
Operačního programu Životní Prostředí. Jedná se o dotaci na rekonstrukci KD v Lačnově.
Výše dotace může být 35% celkových nákladů na realizaci rekonstrukce a při modelu,
který počítá se 100% cenou dle RTS, by obec zaplatila 902830,- a dotace by činila
486139,-.
Ve výběrovém řízení však může zvítězit nižší nabídka.
OZ dále schvaluje cenovou nabídku společnosti EUROPROJEKT, s.r.o na zpracování
administrativních činností pro rekonstrukci KD a provedení výběrového řízení. Celková
cena je 29000,-.
OZ schválilo.
Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–5/2020)
6) K-net Technical International Group- CN na GDPR pověřence
Starostka obce předložila OZ cenové nabídky na GDPR pověřence- sníženou cenu .
Obecní zastupitelstvo obce Štěchov projednalo a schválilo nabídku společnosti K-net
Technical International Group- CN na GDPR pověřence, Typ minimální -pověřence za
poplatek 150,- měsíčně.
Tato služba je ze zákona povinná.

OZ schválilo.
Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–6/2020)
7) Ostatní
Několik občanů Štěchova si všimlo mírně zažloutlé vody z obecního vodovodu. Starostka
nechala ihned udělat rozbory vody a bylo zjištěno, že mírný zákal způsobuje vyšší
koncentrace železa, který je však v limitu a voda tak není závadná. Výsledky rozborů jsou
k nahlédnutí na https://vodarenska.cz/kvalita-vody-dle-obci/
Bývalý obchod na Štěchově je ve špatném stavu, který znemožňuje využití jako zkušebna,

rovněž přímo sousedí s rodinným domem, kde by pravděpodobně vadil vysoký hluk,
protože objekt není zvukově izolován. Na budově jsou praskliny a především střecha je ve
špatném stavu. OZ zvažuje opravu střechy, která ale může být poměrně nákladná.
Předpokládaná realizace opravy 2021.
OZ velice děkuje Irči Němcové, Zuzce Šenkýřové za uspořádání a Blance Nečasové a
Míši Sedlákové za pomoc s dětskou akcí „Pohádkový les“, kterou si děti i jejich
rodiče náramně užili.
OZ také velice děkuje paní Komprdové, paní Tomanové a paní Ryzí za přípravu
kapličky na Lačnově.
Starostka plánuje menší cyklovýlet, který proběhne v sobotu 5.9.2020, krátká trasa na
Žernovník a zpět přes Býkovice bude vhodná i pro děti.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 5, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 8–7/2020)

Usnesení obecního zastupitelstva
Bere na vědomí:
8-2/2020 - pošta
8–3/2020 – kontrola úkolů
8-7/2020 - ostatní
Schvaluje:
8–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele
8–4/2020 - žádost o dotaci projektu „Štěchov-obnova a přemístění pomníku obětem 2.
světové války“
8-5/2020 - žádost o dotaci projektu „Společenský dům Lačnov – snižování energetické
náročnosti rámci 121. výzvy Operačního programu Životní Prostředí a cenovou nabídku
společnosti EUROPROJEKT, s.r.o na zpracování administrativních činností (29000,-)
8–6/2020 - nabídku společnosti K-net Technical International Group- CN na GDPR
Minimální pověřence za poplatek 150,- měsíčně

Prověřuje:
Neschvaluje:

Starostka obce ukončila ve 19:30 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov –
Lačnov.
Další zasedání OZ se uskuteční dne 21-24.9.2020 v 18.00 hod.

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