Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavy
ze dne 19. dubna 2021

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 19. dubna 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Šťáhlavy. Primárně
kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 2. 12. 2020 do 29. 3. 2021. Výbor konstatuje, že
usnesení jsou plněna nebo jsou plněna vzhledem k termínům plnění.
Na schůzi výboru byly dále projednány mj. tyto body:
1. Ukončení nájemní smlouvy na prostory moštárny mezi obcí a základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Šťáhlavy. Vyklizení prostor by mělo být dokončeno do konce května tohoto
roku.
2. Vícenáklady na opravu hasičské zbrojnice, zejména na odstranění jímky, která byla nalezena při
stavebních pracích. Výbor doporučuje zvážit výběr projekční kanceláře tak, aby se minimalizovaly
obdobné nálezy a tím i vícenáklady, se kterými rozpočet původně nepočítal.
3. Žádosti o poskytnutí dotací. Výbor kvitoval aktivní přípravu žádostí o dotace do rozpočtu obce,
např. na vodohospodářskou infrastrukturu v bloku ulic Dr. Beneše, V Zahradách a Seifertova, na
zcelování infrastruktury vodovodů a kanalizací či na opravu sochy sv. J. Nepomuckého.
4. Aktualizace údajů na obecním webu. Výbor doporučil aktualizovat složení členů Občanské komise a
doplnění posledního zápisu KV na stránky obce, což se následně stalo.
5. Výbor se informoval o časovém harmonogramu zavedení bezkontaktních plateb na Obecním
úřadě, které by měly být možné do konce tohoto roku.
6. Výbor se rovněž informoval o vývoji situace v nevyhovujícím nájemním bytě v budově bývalého
Lesního úřadu a kvitoval rozhodnutí rady obce nezvyšovat obecní nájemné o míru inflace v tomto
roce.
7. KV probral situaci ohledně přítomnosti koní v Hraběcí aleji, proti kterým nemá námitek a považuje
vyjádření paní tajemnice v dubnových Š+Š za vyhovující. Výbor celkově věří ve vzájemnou
ohleduplnost všech návštěvníků této krásné aleje.
8. Opravy v prostoru požární nádrže Šťáhlavy. Výbor se informoval o zamítnuté cenové nabídce na
vybudování ochozu ze zámkové dlažby a pokusí se zprostředkovat jednání vedoucí k dosažení opravy
současného ochozu. Výbor dále informoval obec o některých dalších drobných opravách, které je
třeba v prostoru realizovat.
9. Výbor informoval obec o kácení izolačního pásu křovin mj. na okraji Bažantnice a doporučuje
vzhledem k povětrnostní ochraně před polomem tyto pásy ponechat.

Dne 23. 4. 2021 zapsal: Ondřej Maglić
Zápis dne 25. 4. 2021 odsouhlasili členové KV: Ondřej Maglić, Zdeněk Myslík, Zuzana Sermešová,
Miloslava Hošková, Vojtěch Synáč.

