
 

Zápis ze zasedání ze sesedání zastupitelstva obce Štěchov a Lačnov ze dne 3. listopadu 

2021 

 

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

Ladislav Dokoupil, Mgr. Pavel Trna, Petr Ždila 

Omluven:  

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Šenkýř, Mgr. Pavel Trna 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Návrh Smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a od-

borného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb 

okresu Blansko pro rok 2022 

4) Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko spolufinancování služeb pro rok 

2022 

5) TSMH- příloha ke smlouvě č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo 51/21 

6) Rozpočtové opatření č. 7/2021a Rozpočtové opatření č.8/2021 

7) Rozsvícení vánočního stromu 

8) Ostatní 

 

 

1) Zahájení, úvod 

Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 17:35 hodin za 

přítomnosti sedmi členů obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Program jednání a ověřovatelé zápisu schváleni, viz příloha.  

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–1/2021) 

 

2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.  



Starostka řeší nového dodavatele elektřiny z důvodu ukončení činnosti společnosti 

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., od které obec odebírala elektřinu. 

 

Starostka podala žádost o dotaci na kůrovcovou kalamitu, která může dosáhnout částky až 

86 000,-. 

 

Byla dokončena výsadba stromů podél nové komunikace z Lačnova na Štěchov, kde plní 

ekologickou podmínku pro získání dotace na nový povrch vozovky. Výsadba tak nahradila 

vykácené stromy při výstavbě trafostanice. 

 

Starostka jednala se společností EKOTERM CZ s.r.o., která bude rekonstruovat objekt 

občanské vybavenosti „obchůdek“, stavební práce začnou během zimy. 

 

Starostka obdržela dopis od pana Dostála adresovaný OZ s žádostí, aby se čistícím vozem 

uklidila část ulice kolem jeho domu od hlavní cesty (Lysice-Štěchov) směrem na Lačnov a 

kolem křížku Štěchov Lačnov, a to alespoň jedou ročně na jaře. Na silnici a příjezdové 

cestě kolem křížku je prý velké množství prachu a při průjezdu vozidel se prach víří a 

sedá na fasádu domu pana Dostála, případně vletuje do oken. Dále pan Dostál v dopise 

upozorňuje na nevyasfaltovaný pruh na levé straně silnice ze Štěchova na Lačnov, který je 

nebezpečný pro chodce a navrhuje zasypání štěrkem. 

OZ by rádo podotklo, že u domu pana Dostala se komunikace letos zametala 2x a to 

13.7.2021 zametací vůz SÚS JMK projel kolem jeho domu, výslovně na jeho přání, dále 

pak byla komunikace ručně vyčištěna před pokládkou živičných vrstev v září. Panu 

Dostálovi výše uvedený úklid přišel i tak nedostatečný. 

OZ v nejbližší době neuvažuje o pravidelném čištění obecní vozovky a nepovažuje situaci 

za tak špatnou. OZ obdrželo dosud stížnost pouze od jednoho občana. Vzniklý pás na 

silnici ze Štěchova na Lačnov má svůj důvod, protože při opravě povrchu byla zjištěna 

nestabilita tarasu, který drží okraj vozovky. Na jaře tedy proběhne oprava tarasu a 

dokončení krajnice. Návrh na vsypání štěrku není vhodné řešení, které by vzhledem ke 

sklonu vozovky dlouho nevydrželo a štěrk by byl při dešti vyplavován. Daný úsek byl 

osazen DZ.  

 

 

OZ vzalo na vědomí. 



Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–2/2021) 

 

3) Návrh Smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a odborného 

sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu 

Blansko pro rok 2022  

 

Starostka seznámila OZ obce Štěchov s návrhem smlouvy o příspěvku na financování sítě 

služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální 

sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022. Služby nabízí podporu našim 

občanům v případě, že by se ocitli ve stavu nouze. Smlouva viz. příloha 

OZ smlouvu projednalo a schválilo.  

 

 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–3/2021) 

 

4) Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko spolufinancování služeb pro rok 

2022 

OZ schválilo žádost Diecézní charity Brno, oblastní charity Blansko o spolufinancování 

služeb na rok 2022. Výše příspěvku pro rok 2022 je 21983,-. 

OZ žádost projednalo a schválilo.  

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–4/2021) 

 

5) TSMH- příloha ke smlouvě č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo 51/21 

 

Starostka seznámila OZ obce Štěchov s přílohou ke smlouvě č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo 

51/21. OZ tuto přílohu projednalo a schválilo. 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–5/2021) 

 



6) Rozpočtové opatření č. 7/2021 a Rozpočtové opatření č.8/2021 

 

Starostka obce představila OZ s rozpočtovým opatření č. 7/2021 a rozpočtovém opatření 

č.8/2021 viz. příloha zápisu 

OZ projednalo a schválilo daná rozpočtová opatření. 

 

OZ schválilo. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–6/2021 

 

7) Rozsvícení vánočního stromu 

17.11.2021 proběhne zdobení vánočního stromu a altánu na Štěchově. 

Slavnostní rozsvícení proběhne v neděli 28.11. v 17:00 hod. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–7/2021) 

 

 

8) Ostatní 

OZ dále jednalo o vypracování projektu na výstavbu nové komunikace  v lokalitě  Za 

stodolami mezi Štěchovem a Lačnovem. Prvním úkolem je zpracování projektu, podle 

kterého bude patrný rozsah stavby a také výše investic. 

 

Starostka stále usiluje o zlepšení kvality pitné vody v obci a dále tak jedná se společností 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

 

V sobotu 13.11.2021 v 9:00 proběhne brigáda na úklid listí. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 7, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–8/2021) 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 



11-2/2021 – pošta 

11-7/2021 -  rozsvícení vánočního stromu 

11-8/2021 - ostatní 

 

 

Schvaluje: 

11–1/2021 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

11–3/2021 – návrh smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence a 

odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu 

Blansko pro rok 2022, výše příspěvku 4100,-Kč 

11–4/2021 – žádost Diecézní charity Brno, oblastní charity Blansko o spolufinancování služeb 

na rok 2022. Výše příspěvku pro rok 2022 je 21983,-. 

 

11-5/2021 – přílohou ke smlouvě č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo 51/21 

11–6/2021 -  rozpočtové opatření č. 7/2021 (21100,-) a rozpočtovém opatření č.8/2021  

 

 

Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 18:47 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Šenkýř 

 

....……………………… 

 

Pavel Trna  



………………………… 

 

Mgr. Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


