Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavv
ze dne 9. prosince 2020

Přítomni za KV: Ondřej Maglié, Zdeněk Myslík, Zuzana Sermešová, Miloslava Hoškova, Vojtěch Synáč
Přítomni za Radu obce: Václav Štětina
Přítomni za Obecní úřad: Iveta Bočanova

Kontrolní výbor (KV) se sešel 9. prosince 2020 v kanceláři p. starosty na Obecním úřadě Šťáhlavy.
Primárně kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 26. 8. 2020 do 18.11. 2020. Výbor
konstatuje, že usnesení jsou plněna nebojsou plněna vzhledem k termínům plnění.
Na schůzi výboru byly dále projednány mj. tyto body:

l. Ukončení nájemní smlouvy na prostory moštárny mezi obcí a základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Sťáhlavy. Obec jedná s dalším možným nájemníkem a v dohledné době by
mělo dojít i k dořešení současných smluvních vztahů s bývalým pivovarem Sťáhlavy.
2. Cena za pravidelné roční revize plynových kotlů v obecních budovách. Kontrolní výbor doporučuje
zvážit současný poměr cena/výkon a doporučuje případně vyjednat výhodnější podmínky.
3. Stížnost na občanské soužití (chov zvířectva) mezi některými obyvateli v Polní ulici. Věc byla dle
vyjádření obecního úřadu předána přestupkové komisi ve Starém Plzenci. KV se rovněž informoval o
vývoji situace v nevyhovujícím nájemním bytě v budově bývalého Lesního úřadu a projednal záměr
obce navýšit ceny nájmů v obecních bytech.
4. KV bere na vědomí informaci o přezkumu hospodaření obce za leden až září 2020 Krajským
úřadem s výsledkem bez závad.

5. KV projednal záměr možného prodeje obecního pozemku v lokalitě Na potoce a kvitoval výzvu
k jednání zúčastněných stran ve věci přístupové cesty k domu ČP.87.

6. KV projednal některé otázky územního plánu obce, zejména zapracování chodníků do odlehlejších
částí obce a stav jednání ve věci silničního obchvatu Starého Plzence přes katastr naší obce, se
kterým vyslovilo zastupitelstvo nesouhlas.

7. KV doporučuje zvážit ekonomickou výhodnost záměru instalace akumulační nádrže na dešťovou
vodu u budovy obecního úřadu, která by měla nyní sloužit pouze pro zálivku přilehlé zahrady.

Z projektu byla odstraněna možnost využití této zachycené vody pro splachování, což by
představovalo úsporu za vodné. Dotace je maximálně 50 % z vynaložené částky.
8. KV upozornil obecní úřad na nerespektování dopravního značení některými občany u parkoviště
před Mateřskou školou, které slouží pouze pro krátkodobé stání, nikoliv pro celodenní parkovaní.

Dne 11.12. 2020 zapsal: Ondřej Maglié

Zápis dne 12.12. 2020 odsouhlasili členové KV: Ondřej Maglié, Zdeněk Mystik, Zuzana Sermešová,
Miloslava Hoškova, Vojtěch Synáč.

