
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov a Lačnov ze dne 4. listopadu 2020 

 

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

Petr Ždila, Ladislav Dokoupil 

Omluven: Ladislav Šenkýř 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Dokoupil, Ladislav Němec 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, úvod 

2) Pošta 

3) Kontrola úkolů 

4) Žádost o příspěvek na narozené dítě, žadatel Petra Vašíčková 

5) Žádost o poskytnutí dotace- Jaroslav Křelina, oddíl malé kopané Sharks Štechov 

na nové dresy 

6) Spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko ze strany obcí v 

ORP Boskovice pro rok 2021 

7) Výběrové řízení společenský dům Lačnov- snížení energetické náročnosti- 

otevírání obálek -  členové hodnotící komise 

8) Kronika 2019 

9) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021 

10) CN na PD oprav objektu č.p. 29 k.ú. Štěchov 

11) 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. 11–1/2020) 

 



2) Pošta 

Starostka seznámila OZ s přijatou poštou.  

Starostka obdržela nabídku společnosti BoxNet s.r.o. na rychlý bezdrátový internet pro 

naše občany ze Štěchova i Lačnova. Společnost BoxNet využívá nové technologie a 

nabízí tak vyšší rychlosti a lepší stabilitu než stávající operátoři, to je důležité především 

v současné situaci, kdy je internet jednou z mála možností jak pracovat z domu, 

zabezpečit distanční výuku, nebo si například vychutnat oblíbený film ve vysokém 

rozlišení. 

Pro zavedení služby do našich obcí je potřeba připojení alespoň třiceti domácností. 

Občané v nejbližších dnech obdrží informační leták s nabídkou služeb, rychlostmi a 

cenami. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–2/2020) 

 

3) Kontrola úkolů 

Starostka informovala OZ o stavu místních zdrojů pitné vody. Kvalita vody se běm léta 

zhoršila a musí se dezinfikovat, ve vodě z vrtu se také objevil vyšší obsah železa. 

Momentálně se voda ředí z původního prameniště i z nového vrtu a je nadále nezávadná a 

pitná. Výdatnost pramenů je slušná díky vysokému srážkovému úhrnu, za suchého počasí 

ale v případě zhoršení kvality bude nutné vodu z vrtu upravovat speciálním zařízením. 

VAS Boskovice do budoucna doporučuje dlouhodobé řešení této situace a také upozornila, 

že na stávající zdroje pitné vody již nebude připojovat nové zástavby, ale pouze jednotlivé 

domy na základě žádosti a individuálního posouzení.. 

Svazek obcí Malá Haná dostal dotaci na popelnice pro tříděný odpad, které budou dodány 

našim občanům počátkem roku 2021. Celková výše dotace pro naši obec je 224121,- a 

obec pak doplatí 40 315,-. 

Staroska představila obecnímu zastupitelstvu tři návhy na úpravu obecní budovy 

(obchůdku). 

OZ projednalo všechny návrhy a dohodlo se na kombinaci návrhu 1 a návrhu 2, tato 

kombinace je dispozičně i množstvím úprav nejvýhodnější. 

 

 

OZ vzalo na vědomí. 



Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–3/2020) 

 

4) Žádost o příspěvek na narozené dítě, žadatel Petra Vašíčková 

OZ schvaluje žádost a žadatelce bude poskytnut příspěvek ve výši 3000,-. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–4/2020) 

 

5) Žádost o poskytnutí dotace- Jaroslav Křelina, oddíl malé kopané Sharks Štechov na 

nové dresy 

Starostka obdržela žádost o dotaci na nákup deseti nových dresů pro místní oddíl malé 

kopané Sharks Štěchov, celková výše dotace bude 9000,-. OZ tuto dotaci na základě 

dřívější dohody schvaluje.  

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–5/2020) 

 

6) Spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko ze strany obcí v 

ORP Boskovice pro rok 2021 

OZ projednalo a schválilo žádost o spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb 

okresu Blansko ze strany obcí v ORP Boskovice pro rok 2021, částka příspěvku činí 

3400,- za rok. Služba nabízí podporu našim občanům v případě, že by se ocitli ve stavu 

nouze. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–6/2020) 

 

 

7) Výběrové řízení společenský dům Lačnov- snížení energetické náročnosti- otevírání 

obálek -  členové hodnotící komise 

OZ určilo členy komise pro otevírání obálek výběrového řízení společenský dům Lačnov- 

snížení energetické náročnosti, které se uskuteční 19.11.2020 v KD na Lačnově v 17:35 

hod. 

Členy komise byli určeni Vlasta Švábová a Ladislav Němec. 



 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–7/2020) 

 

8) Kronika 2019 

OZ srdečně děkuje Marušce Ryzí za vedení a další rozšíření kroniky našich obcí, za 

detailní a perfektní zpracování událostí, které se staly v našich obcích v roce 2019.  

Děkujeme! OZ schválilo znění kroniky 2019 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–8/2020) 

 

9) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021 

OZ obdrželo žádost o příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021, výše 

příspěvku je 9100,-. OZ projednalo a schválilo žádost o příspěvek, který slouží na 

podporu místní autobusové dopravy. 

 

OZ schválilo. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–9/2020) 

 

 

10)  CN na PD oprav objektu č.p. 29 

 Starostka obce předložila OZ CN na zpracování PD „Oprava objektu č.p. 29“ viz. příloha 

zápisu. 

OZ CN schválilo 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–10/2020) 

 

11) Ostatní 

Blíží se advent a vzhledem k pandemii COVID-19 bude pro všechny bohužel trošku 

netradiční. Zatím se tedy musíme smířit, že neproběhne klasické rozsvěcování vánočního 

stromu, ale OZ se pokusí park alespoň vyzdobit aby na nás při vycházce přece jen 

atmosféra Vánoc dýchla.  

Dne 14.11.2020 proběhne brigáda úklid listí, vyčištění žlabů na Lačnově a bude navezen 

posypový materiál do kontejnerů u silnice atd.  



Starostka intenzivně hledá řešení na částečnou opravu nezpevněné cesty spojující Lačnov 

a Štěchov, která byla zasažena přívalovými srážkami. Oprava je plánovaná ještě na letošní 

rok.  

OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtový výhled obce. 

Starostka Informovala OZ o schváleném RO č.9/2020 viz. příloha zápisu. 

 

OZ vzalo na vědomí. 

Pro 6, zdrželi se hlasování 0, proti 0 (hlasovací protokol. 11–11/2020) 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva 

Bere na vědomí: 

11-2/2020 - pošta 

11–3/2020 – kontrola úkolů 

11–11/2020 – ostatní 

 

 

Schvaluje: 

11–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele 

11–4/2020 - schvaluje žádost o příspěvek ve výši 3000,- na narozené dítě 

11-5/2020 - dotaci na nákup deseti nových dresů pro místní oddíl malé kopané Sharks 

Štěchov, celková výše dotace bude 9000,- 

11–6/2020 - žádost o spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko ze 

strany obcí v ORP Boskovice pro rok 2021, částka příspěvku činí 3400,- za rok 

11–7/2020 – členy komise pro otevírání obálek výběrového řízení společenský dům Lačnov- 

snížení energetické náročnosti 

11–8/2020 – Kronika 2019 

11–9/2020 – žádost o příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021, výše 

příspěvku je 9100,- 

11-10/2020 - CN na PD oprava objektu č.p. 29 

 



Prověřuje:  

 

Neschvaluje:  

 

 

Starostka obce ukončila ve 19:18 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov – 

Lačnov. 

Další zasedání OZ se uskuteční dne 9.12.2020 v 18.00 hod. 

 

 

Zapsal Petr Ždila 

 

Ověřili:        

Ladislav Dokoupil 

 

....……………………… 

 

Ladislav Němec 

………………………… 

 

Mgr.Věra Knotková 

 

……………………….. 

Přílohy: 

1/Prezenční listina 

2/Zápis 

3/Hlasovací listina 

4/Zveřejnění návrhu programu 


