Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 30. září 2020

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

Program jednání:
1) Zahájení, úvod
2) Pošta
3) Kontrola úkolů
4) Výsledky poptávkového řízení „Štěchov-obnova a přemístění pomníku obětem 2.
světové války“
5) Žádost o odkup parcely č.45/2 v k.ú. Štěchov
6) Přihláška do DSO TS Malá Haná
7) Ostatní

1) Zahájení, úvod
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:03 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. 9–1/2020)
2) Pošta
Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.
Starostka navštívila pana Přichystala na dolním konci Lačnova, kterého požádala o
odklizení stromků a keřu podél silnice, které překáží průjezdu velkých vozidel. Pokud pan
Přichystal rostliny neodklidí do konce října, budou zlikvidovány členy OZ.

OZ vzalo na vědomí.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–2/2020)
3) Kontrola úkolů
Vzhledem k havarijnímu stavu střechy budovy bývalého obchůdku předložila starostka
obce možnost čerpání z dotačního programu titulu E „Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotační program hradí 500 000,- až 2 000 000,-,

maximálně 70% celkových nákladů.
Dotace by byly využity na opravu celé budovy „ bývalého obchůdku a hasičky“ na
Štěchově. Nyní je nutné zajistit projekt na opravu střechy, nových rozvodů elektřiny a
vody. Podání žádosti musí proběhnout do 21.12.2020.
OZ pověřilo starostku k dalším jednáním.
Starostka obce informovala OZ , že byl dále obnoven dotační titul A „Podpora obnovy
místních komunikací“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.. OZ schválilo opětovné podání

žádost o dotaci na opravu komunikace vedoucí z Lačnova na Štěchov. Projekt je již
hotový.
OZ pověřilo starostku k dalším jednáním.
Vzhledem k špatnému stavu rozvodů el. energie OZ rozhodlo , že se při rekonstrukci KD
v rámci projektu „Společenský dům Lačnov – snižování energetické náročnosti rámci 121.
výzvy Operačního programu Životní Prostředí budou vyměněny i rozvody elektřiny.
Starostka obce požádala firmu Odehnal s.r.o. o orientační cenovou nabídku . Cena bez
svítidel je 147000,- bez DPH.
OZ pověřilo starostku k provedení poptávkové řízení na dodavatele prací.
OZ vzalo na vědomí.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–3/2020)
4) Výsledky poptávkového řízení „Štěchov-obnova a přemístění pomníku obětem 2.
světové války“
Na obnovu a přemístění pomníku obětem 2. světové války byla schválena dotace ve výši
54208,- a 13000,- uhradí obec.
Starostka představila cenové nabídky na renovaci pomníku:
David Šlusák 61600,- bez DPH
Eliška Trávníková 53000,- bez DPH

paní Mrázová 63900,- bez DPH
Na základě nejnižší ceny a dobrých zkušenostech z předchozí spolupráce OZ schválilo
nabídku slečny Elišky Trávníkové.
OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–4/2020)
5) Žádost o odkup parcely č.45/2 v k.ú. Štěchov
Pan Vašíček požádal OZ o odkup odkup parcely č.45/2 v k.ú. Štěchov. OZ tuto žádost
projednalo a schválilo s podmínkami, že koridor u silnice zůstane v majetku obce a
umožní přístup na sousední pozemky, pan Vašíček Také uhradí náklady na geometrický
plán.
Dle charakteru pozemku a místním podmínkám OZ navrhlo cenu 85,-/m2, celková výměra
činí asi 1600m2. Konečná výměra bude upřesněna GP.
OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–5/2020)
6) Přihláška do DSO TS Malá Haná
OZ projednalo a schválilo přihlášku do DSO TS Malá Haná, na základě které by se o svoz
komunálního odpadu v našich obcích staraly od 1.7.2021 TS Malá Haná.
I.

Zastupitelstvo obce Štěchov schvaluje:
1) smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
(dále jen „dobrovolný svazek obcí“), která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2) stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,
3) vstup obce do tohoto dobrovolného svazku obcí.

II.

Zastupitelstvo obce Štěchov zmocňuje starostku obce Štěchov Mgr. Věru Knotkovu
k zastupování obce / města k účasti, jednání dobrovolného svazku obcí a dále
k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje starostu obce Štěchov k podpisu přihlášky a dodatku zakladatelské smlouvy a dalších dokumentů
dobrovolného svazku obcí.

OZ schválilo.

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–6/2020)
7) Ostatní
Starostka informovala OZ o 6., 7. a 8. rozpočtovém opatření 2020 viz. příloha zápisu OZ
opatření projednalo a schválilo.
Kontejnery na Bioodpad budou přistaveny od 9.10.2020 naproti parku na Štěchově a u
hřiště na Lačnově.
Paní Daniela Žáková bude v prostorách KD pořádat lekce Jogy. Lekce budou probíhat
každou neděli od 18:00-19:00 Cena nájmu 100,-/měsíc. V případě příznivé pandemické
situace první lekce od 1.11.2020
OZ schválilo.
Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 9–7/2020)

Usnesení obecního zastupitelstva
Bere na vědomí:
9-2/2020 - pošta
9–3/2020 – kontrola úkolů

Schvaluje:
9–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele
9–4/2020 - nabídku slečny Elišky Trávníkové za 53 000,- bez DPH
9-5/2020 - žádost o odkup parcely č.45/2 v k.ú. Štěchov s podmínkami, že koridor u silnice
zůstane v majetku obce a věcné břemeno umožní přístup na sousední pozemky, pan V. také
uhradí náklady na geometrický plán
9–6/2020 - smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
(dále jen „dobrovolný svazek obcí“), která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
4) stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,
5) vstup obce do tohoto dobrovolného svazku obcí.
Zastupitelstvo obce Štěchov zmocňuje starostu obce Štěchov Mgr. Věru Knotkovu
k zastupování obce k účasti, jednání dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje starostu obce Štěchov k

podpisu přihlášky a dodatku zakladatelské smlouvy a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí.
9-7/2020 – 6., 7. a 8 rozpočtové opatření 2020. Pronájem prostor KD paní Žákové, cena :
100,-/měsíc
Prověřuje:
Neschvaluje:

Starostka obce ukončila ve 19:18 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov –
Lačnov.
Další zasedání OZ se uskuteční dne 2-6.10.2020 v 18.00 hod.

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

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Všechny osobní údaje fyzických osob v jednotlivých bodech zápisu jsou
anonymizovány a jsou v souladu s §16 a §17 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
k nahlédnutí na Obecním úřadě.

