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

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

Program jednání:
1) Zahájení, úvod
2) Konání poutě na Štěchově 17.5.2020

1) Zahájení, úvod
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce v 18:00 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. 5–1/2020)
2) Konání poutě na Štěchově 17.5.2020
Od 11. května dojde k dalšímu rozvolňování opatření Vlády České republiky, které
umožní konání hromadných akcí s účastí do 100 osob za přísných hygienických
podmínek. Starostka obce v návaznosti na vyjádření vlády svolala zastupitelstvo na
jednání o možnostech konání poutě 17. května na Štěchově.
OZ zvažuje, zda je možné pouť uspořádat a v jakém rozsahu. Starostka jednala s panem
farářem, který je ochoten odsloužit mši za předpokladu, že především starší lidé zváží svůj
zdravotní stav a vhodnost účasti na bohoslužbě. OZ by dále muselo zajistit aby účastníci
dodržovali rozestupy, nosili roušky a vyhnuli se osobního kontaktu s ostatními lidmi.
Dále se jedná o možnostech občerstvení a pouťových atrakcích. OZ musí také zvážit, že
pouti se často účastní i lidé ze širokého okolí, což znemožňuje uhlídání hygienických
pravidel a také zvyšuje expozici našich občanů kapénkovým infekcím.

Hlasování:
Konání pouze mše v neděli 17.5.2020
OZ neschválilo.
Pro 2, zdrželi se hlasování 0, proti 5 (hlasovací protokol. 5–2/2020)
Zrušení poutě na Štěchově
OZ schválilo.
Pro 5, zdrželi se hlasování 2, proti 0 (hlasovací protokol. 5–3/2020)
Pouť v plném rozsahu s omezením do 100 lidí
OZ neschválilo.
Pro 1, zdrželi se hlasování 0, proti 6 (hlasovací protokol. 5–4/2020)
Výsledkem hlasování OZ je, že pouť na Štěchově se konat nebude, a i když dochází
k postupnému rozvolňování opatření vlády, stále je zvýšené riziko nákazy a tím i dalších
následků. Prioritou je především zdraví našich občanů, děkujeme všem za pochopení.

Usnesení obecního zastupitelstva
Bere na vědomí:

Schvaluje:
5–1/2020 – zahájení, úvod, program jednání a ověřovatele
5–3/2020 – zrušení poutě na Štěchově
Prověřuje:

Neschvaluje:
5-2/2020 - konání pouze mše v neděli 17.5.2020
5-4/2020 - pouť v plném rozsahu s omezením do 100 lidí
Starostka obce ukončila ve 18:40 hod. zasedání obecního zastupitelstva obcí Štěchov –
Lačnov.

Zapsal Petr Ždila
Ověřili:
Ladislav Šenkýř
....………………………
Vlasta Švábová
…………………………
Mgr.Věra Knotková
………………………..
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