
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 27. ledna 2021 

 

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

Petr Ždila, Ladislav Šenkýř 

Omluven: Ladislav Dokoupil 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Pavel Trna, Ladislav Němec 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Výsledky výběrového řízení „ společenský dům Lačnov- snížení energetické 

náročnosti“ 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030062433/003-

SITL 

5) Žádost o zvláštní povolení užívání silnice místní komunikace pro umístění IS, 

stavba Štěchov kabel NN Vítek 

6) Žádost o odkup par.č.č. 168/23, par.č.168/22 a parc.č.202/6 v k.ú. Štěchov dle GP. 

č.1218/1995 

7) Žádost o odkup par.č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení pozemků č. 177-

73/2020 

8) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:05 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. 1–1/2021) 

 

2) Pošta 



Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.   

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–2/2021) 

 

3) Výsledky výběrového řízení „ společenský dům Lačnov- snížení energetické 

náročnosti“ 

Starostka obce seznámila OZ s výsledky výběrového řízení dotační akce 121. výzvy 

Operačního programu Životní prostředí „ společenský dům Lačnov- snížení energetické 

náročnosti“, které proběhlo 19.11.2020. Obec obdržela 3 cenové nabídky: 

 

• Pavel Hanák, Bedřichov 101, 67971 Lysice, cena 1 212 100,- bez DPH 

• EKOTERM CZ s.r.o.,Pražská 870, 679 61 Letovice cena 1 219 918,- bez DPH 

• HOLAS CZ s.r.o., Lařinov 97, 679 62 Lazinov,  cena 1 221 120 ,- bez DPH 

 

Hodnotící komise posoudila nabídky a vítězem výběrového řízení se stal Pevel Hanák, 

který nabízí realizaci rekonstrukce včetně nové elektroinstalace za celkovou cenu 1 212 

100,- Kč bez DPH. 

Obecní zastupitelstvo pověřilo starostku k uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 

Pavlem Hanákem. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–3/2021) 

 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030062433/003-

SITL 

Starostka obce předložila OZvýše uvedenou smlouvu.  OZ schvaluje smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030062433/003-SITL, a to za cenu 3000,-. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–4/2021) 

 

5) Žádost o zvláštní povolení užívání silnice místní komunikace pro umístění IS, stavba 

Štěchov kabel NN Vítek 



OZ projednalo a schválilo žádost o zvláštní povolení užívání silnice místní komunikace 

pro umístění IS, stavba Štěchov kabel NN Vítek. Jedná se o položení kabelu pro připojení 

elektrické energie k novému stavebnímu místu. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–5/2021) 

 

6) Žádost o odkup par.č.č. 168/22, par.č.168/3 a parc.č.202/6 v k.ú. Štěchov dle GP. 

č.1218/1995 

Pan Sedlák podal žádost o odkup par.č. 168/22 o výměře 8 m2, par.č.168/23 o výměře 91 

m2 a parc.č.202/6 o výměře 40 m2 v k.ú. Štěchov dle GP. č.1218/1995. OZ tuto žádost 

projednolo a schválilo, na základě místních poměrů OZ navrhuje cenu 85,- za m2. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–6/2021) 

 

7) Žádost o odkup par.č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení pozemků č. 177-

73/2020 

Pan Vašíček podal žádost o odkup par.č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení 

pozemků č. 177-73/2020. OZ tuto žádost projednalo a na základě předchozí dohody 

schválilo. OZ navrhuje cenu 85,- za m2. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–7/2021) 

 

8) Ostatní 

Starostka jednala s občany dotčenými budoucí výstavbou chodníku na Štěchově a řeší 

jednotlivé požadavky na realizaci. 

Starostka se dohodne s panem Vašíčkem na další těžbě obecního lesa, který je napadený 

kůrovcem. 

Dne 25.1.2021 proběhla inventura obecního majetku. 

Společnost BoxNet s.r.o. již začala připojovat občany k rychlému bezdrátovému internetu. 

Brigáda 30.1.2021 bude odstraněno vánoční výzdobu z parku na Štěchově. 

Termín pouti na Štěchově  je 15.5.2021 a Termín pouti na Lačnově 15.8.2021 



 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 1–8/2021) 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

1-2/2021 - pošta 

1–8/2021 – ostatní 

 

Schvaluje: 

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

1–3/2021 – výsledky výběrového řízení „ společenský dům Lačnov- snížení energetické 

náročnosti“, vítěz Pavel Hanák, celková cena realizace včetně nové elektroinstalace je 

1 212 100,- bez DPH 

1–4/2021 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030062433/003-

SITL, a to za cenu 3000,- 

1-5/2021 - žádost o zvláštní povolení užívání silnice místní komunikace pro umístění IS, 

stavba Štěchov kabel NN Vítek 

1–6/2021 - žádost o odkup par.č. 168/22 o výměře 8 m2, par.č.168/23 o výměře 91 m2 a 

parc.č.202/6 o výměře 40 m2 v k.ú. Štěchov dle GP. č.1218/1995, OZ navrhuje cenu 85,- za 

m2 

1-7/2021 – žádost o odkup par.č. 45/6 o výměře 1793m2 dle GP na rozdělení pozemků č. 177-

73/2020, OZ navrhuje cenu 85,- za m2 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 18:55 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 



Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Mgr. Pavel Trna 

 

....……………………… 

 

Ladislav Němec 

………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


