Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavy
ze dne 2. září 2020

Přítomni za KV: Ondřej Maglić, Zdeněk Myslík, Zuzana Sermešová, Miloslava Hošková, Vojtěch Synáč
Přítomni za Radu obce: Václav Štětina
Přítomni za Obecní úřad: Iveta Bočanová

Kontrolní výbor (KV) se sešel 2. září 2020 v kanceláři p. starosty na Obecním úřadě Šťáhlavy. KV
primárně kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 17. 6. 2020 do 10. 8. 2020. Výbor
konstatuje, že usnesení jsou plněna nebo jsou plněna vzhledem k termínům plnění.
Na schůzi výboru byly dále projednány mj. tyto body:
1. Posudek na cenu vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví vodovodu Radyně, tj. primárně
vodojem a přívodní řad do Šťáhlav a Šťáhlavic. P. starosta konstatoval, že bude posudek ještě
doplněn a věc bude předložena zastupitelstvu k projednání. Nicméně stále ještě nedošlo ke kolaudaci
ze strany Vodovodu Radyně. Rozvody vody zůstávají nejvyšší prioritou. Obec již disponuje
vodovodním vedením pod Úslavou pro chystané napojení vrtu na Svidné.
2. KV kvituje získaní dotace na projekt trvalé trasy cyklostezky, která v našem úseku povede při
železniční koleji od Starého Plzence až nad Šťáhlavice a dále do Nezvěstic. Tím zůstane Hraběcí alej
uchráněna před případným nadměrným tranzitním cykloprovozem.
3. KV se informoval o situaci nájemníka nevyhovujícího bytu v budově bývalého Lesního úřadu, který
má být z rozhodnutí Městského úřadu ve Starém Plzenci vystěhován. Obec dala k dispozici jiný
vyhovující byt, který byl nájemníkem odmítnut. KV doporučuje pokusit se nájemníka znovu osobně
kontaktovat a předejít tak případné tíživé sociální situaci.
4. Konstantní navyšování cen za odpad ze strany fy AVE. P. starosta informoval, že vstoupí v jednání
s dalšími odpadovými firmami ve věci podání konkurenčních cenových nabídek.
5. KV doporučil v případě rekonstrukce Habrmanovy ulice instalovat snížené obruby chodníků
zejména u pošty a zdravotního střediska, aby zůstala zachována možnost dočasného parkování
vozidel.
6. KV se dotazoval na uschlé sazenice dubů v Hraběcí aleji. Dle vyjádření paní tajemnice by mělo
k náhradní výsadbě dojít na podzim tohoto roku.
7. KV zjišťoval možnosti výkupu plechových hal na návsi, kde by ve střednědobém horizontu případně
mohl vzniknout nový obecní Lidový dům.

Dne 4. 9. 2020 zapsal: Ondřej Maglić
Zápis dne 5. 9. 2020 odsouhlasili členové KV: Ondřej Maglić, Zdeněk Myslík, Miloslava Hošková,
Vojtěch Synáč, Zuzana Sermešová.

