Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 3. června 2020

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

Program jednání:
1) Zahájení, úvod
2) Pošta
3) Kontrola úkolů
4) Schválení závěrečného účtu obce Štěchov
5) Přijetí nápravných opatření
6) Schválení účetní závěrky obce Štěchov
7) Nákup pozemku č. 211 a 27/6 v k.ú. Štěchov dle GP pro rozdělení pozemků č. 159152/2019
8) Žádost o odkup pozemku č. 176/1 v k.ú. Lačnov
9) Žádost ČSOP základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“ o příspěvek
10) Návrh rozpočtového opatření č.3/2020
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. 6–1/2020)
2) Pošta

Starostka obdržela dopis od manželů F., kteří si na stěžují na vysokou trávu před domem
pana J., která jim brání ve výhledu při vyjíždění na pozemní komunikaci ve Štěchově.
Starostka se obrátila na pana J. a požádala ho o údržbu travního porostu. Pan J. však
nevlastní celý pozemek, tudíž se postará pouze o část trávy. Obec není vlastníkem zbytku
pozemku, přesto se však bude snažit trávu sekat v rámci možností.
Pan J. napsal stížnost na manžele F., po kterých chce pořezat větve šeříků, které údajně
zasahují do jeho pozemku. OZ nemá pravomoc řešit tyto případy, proto doporučuje
vyřešit tento sousedský spor vzájemnou dohodu.
Starostka obdržela dopis od hejtmana JMK, který pojednává o zrušení veškerých dotací
z důvodu stávající špatné ekonomické situace v zemi.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–2/2020)
3) Kontrola úkolů
Starostka OZ informovala, že na Štěchově byl rozebrán křížek u Ryzích a probíhají na
něm restaurátorské práce.
Dále probíhají práce na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu chodníku na
Štěchově.
Byl proveden rozbor vody a čerpací zkouška na vrtané studni společnosti ZEAS.
Společnost Zeas a.s. chtěla vrt za určitých podmínek převést na Obec Štechov. Výsledky
rozborů bohužel nejsou příznivé, voda obsahuje velké množství dusičnanů a vrt má malou
vydatnost, není tedy vhodný pro posílení vodovodního řádu v naší obci. Současný pramen
a vrt momentálně plně dostačují naší spotřebě vody, přesto je na místě vodou šetřit.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–3/2020)
4) Schválení závěrečného účtu obce Štěchov
Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh, který byl zveřejněn na úřední desce dne
6.4.2020, OZ k němu přijalo následující usnesení. Obecní zastupitelstvo obce Štěchov
schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze
dne 11.3.2020, a to s výhradou.

OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–4/2020)
5) Přijetí nápravných opatření
Obecní zastupitelstvo obce Štěchov dle §14 zákona 420/2004 sbírky v návaznosti na
kontrolní zjištění uvedené ve zprávě o přezkoumaní hospodaření obce Štěchov ze dne
11.3.2020 přijímá následující opatření k nápravě:
a) zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru, aby se zaměřil na plnění revidované
směrnice č. 7 Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní
evidence, kterou přijalo zastupitelstvo obce Štěchov dne 24. září 2019 a obsahuje
stanovení hladiny významnosti při účtování o reálné hodnotě při prodeji obecního
majetku
b) zastupitelstvo ukládá starostce obce, aby podala písemnou informaci Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to nejpozději do 15
dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
c) Zastupitelstvo ukládá starostce obce aby sdělila krajskému úřadu JMK, že obec
podá písemnou zprávu o přijetí plnění přijetých opatření ve lhůtě k 31.5.2021 a
v této lhůtě aby starostka uvedenou zprávu krajskému úřadu JMK zaslala.
OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–5/2020)
6) Schválení účetní závěrky obce Štěchov
Starostka předložila obecnímu zastupitelstvu účetní závěrkou obce Štěchov za ro 2019 sestavenou k 31.12.2019.
Účetní závěrku tvoří rozvaha pro ÚSC, výkaz zisků a ztráty pro ÚSC, příloha pro ÚSC,
zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 a inventarizační zpráva za rok 2019.
Zastupitelstvo návrh účetní závěrky k 31.12.2019 projednalo a přijalo k němu následující
usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje účetní závěrku obce Štěchov sestavenou
k 31.12.2019, a to s výhradou.

OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–6/2020)
7) Nákup pozemku č. 211 a 27/6 v k.ú. Štěchov dle GP pro rozdělení pozemků č. 159152/2019
OZ projednalo a schválilo nákup pozemku č. 221 a 27/6 v k.ú. Štěchov dle GP pro
rozdělení pozemků č. 159-152/2019. Jedná se o pozemky paní Tejkalové, které jsou poblíž
staré hospody u schodů a následně pozemku vedoucího k zastávce. Dohodnutá cena činí
50,-/m2.
OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–7/2020)
8) Žádost o odkup pozemku č. 176/1 v k.ú. Lačnov
OZ projednalo žádost pana Filipa Kaňka o odkup pozemku č. 176/1 v k.ú. Lačnov. OZ
v současné době neuvažuje o prodeji tohoto pozemku. O pozemek už dříve žádala paní D.
Jedná se také o jeden z důležitých přístupů k potoku.
OZ neschválilo.
Pro 0, zdrželi se hlasování 2, proti 4 (hlasovací protokol. 6–8/2020)
9) Žádost ČSOP základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“ o příspěvek
OZ projednalo a schválilo žádost ČSOP základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“ o
dobrovolný příspěvek. OZ bohužel nemá prostředky na tento druh příspěvků.
OZ neschválilo.
Pro 0, zdrželi se hlasování 0, proti 6 (hlasovací protokol. 6–9/2020)
10) Návrh rozpočtového opatření č.3/2020
OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření č. 3/2020.
OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–10/2020)

11) Ostatní
Prosíme občany, kteří mají psy, aby uklízeli psí exkrementy z obecních ploch, především
pak parků. Tímto způsobené znečištění znesnadňuje sekání trávy a hřiště pak není vhodné
pro děti.
OZ dále projednalo žádost pana Tomana, který žádá o to, aby byl redukován průjezd
nákladních aut kolem jejich domu. Silnice je v těch místech úzká a nákladní projíždějící
auta ničí oplocení jeho pozemku. OZ se po vzájemné diskuzi dohodlo pojmout tento
problém komplexně a řešit úpravu provozu v celé ulici „Chaloupkách“ včetně úpravy a
vyčlenění parkovacích stání na plácku před obchůdkem. OZ pověřuje starostku obce
k dalším jednáním v této záležitosti.
Starostka informovala OZ o schválené Změně rozpisu č.2/2020 viz. příloha zápisu.
V sobotu 6.6.2020 proběhne brigáda, na které se budou zpevňovat dětské prolézačky
v Lačnově.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 6–11/2020)

Usnesení obecního zastupitelstva
Bere na vědomí:
6-2/2020 - pošta
6–3/2020 – kontrola úkolů
6-11/2020 - ostatní
Schvaluje:
6–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele
6–4/2020 - závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne
11.3.2020, a to s výhradou
6-5/2020 - následující opatření k nápravě
a)

Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru aby se zaměřil na plnění revidované

směrnice číslo 7 pro evidenci účtování a odepisování majetku operativní evidence,

kterou přijalo zastupitelstvo obce Štěchov dne 20.září 2019 a obsahuje stanovení
hladiny významnosti při účtování o reálné hodnotě při prodeji obecního majetku.
b)

Zastupitelstvo ukládá starostce obce aby podala písemnou informaci krajskému

úřadu JMK o přijatých opatření nápravě chyb a nedostatku uvedených ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této
zprávy spolu se závěrečným účtem obce Štěchov.
c)

Zastupitelstvo ukládá starostce obce aby sdělila krajskému úřadu JMK, že obec

podá písemnou zprávu o přijetí plnění přijetých opatření ve lhůtě k 31.5.2021 a v této
lhůtě aby starostka uvedenou zprávu krajskému úřadu JMK zaslala.
6–6/2020 - schvaluje účetní závěrku obce Štěchov sestavenou k 31.12.2019, a to s výhradou
6-7/2020 - nákup pozemku č. 221 a 27/6 v k.ú. Štěchov dle GP pro rozdělení pozemků č. 159152/2019 za cenu 50,- za m2
6–10/2020 - návrh rozpočtového opatření č. 3/2020

Prověřuje:
Neschvaluje:
6-8/2020 - odkup pozemku č. 176/1 v k.ú. Lačnov
6-9/2020 - žádost ČSOP základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“ o dobrovolný příspěvek

Starostka obce ukončila ve 19:50 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov –
Lačnov.
Další zasedání OZ se uskuteční dne 8-15.7.2020 v 18.00 hod.

Zapsal Petr Ždila
Ověřili:
Ladislav Šenkýř
....………………………

Ladislav Dokoupil
…………………………
Mgr.Věra Knotková
………………………..
Přílohy:
1/Prezenční listina
2/Zápis
3/Hlasovací listina
4/Zveřejnění návrhu programu

