Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavy
ze dne 27. září 2021

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

Kontrolní výbor (KV) se sešel 27. září 2021 v kanceláři pana starosty v budově Obecního úřadu
Šťáhlavy. Primárně kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 23. 6. 2021 do 8. 9. 2021.
Výbor konstatuje, že usnesení jsou plněna nebo jsou plněna vzhledem k termínům plnění.

Na schůzi výboru byly dále projednány mj. tyto body:
1. V souvislosti s jednáním obce ohledně postupné výměny veřejného osvětlení za LED lampy se
zástupcem fy ČEZ, která vlastní a provozuje část veřejného osvětlení v obci, výbor doporučuje
projednat jednotnou instalaci svítidel s teplotou chromatičnosti 2700 stupňů Kelvina, tedy tzv. teplé
bílé světlo.
2. Výbor se informoval o možnosti výkupu cesty obcí mezi čp. 93 a čp. 203 ve Šťáhlavicích a souhlasí
s předběžnými závěry jednání rady obce. V souvislosti s obecními cestami výbor kvituje snahu o
propojení cest mezi Šťáhlavicemi od křížku do Nezvěstic.
3. Oslavy 300. výročí blahořeční sv. Jana Nepomuckého s návratem sochy do Šťáhlav. Výbor tímto
děkuje zejména Kulturní komisi rady obce a paní místostarostce za vynikající organizaci akce.
4. Výbor nadále sleduje vývoj jednání ohledně plánovací smlouvy s investorem lokality „Na
Jezárkách“ ve Šťáhlavicích.
5. Ukončené výběrové řízení na projekt opravy a přestavby budovy bývalého Lesního úřadu. Projekt
dle vyjádření obce počítá s výhledovým přesunem obecní knihovny ve Šťáhlavech a s realizací
startovacích bytů pro naše mladé občany.
6. Získané dotace. Výbor kvituje obdržené dotace např. na druhou fázi splaškové kanalizace Ke Kozlu
a na rozšíření a modernizaci ČOV. Bohužel dotace na chodník ve Šťáhlavicích nebyla od SFDI přiznána.
Výbor se rovněž zabýval opravami po záplavových deštích, které si vyžádaly urychlenou reakci obce.
7. Výbor doporučuje organizovat akci Ukliďme Šťáhlavy pouze z jara. Zároveň s chystanou podzimní
akcí „Společné sázení stromků ve spolupráci s lesníky a spolky“ výbor doporučuje na plakát na
obecním webu a sociálních sítích umístit loga spolků a organizací, která akci buď připravovala nebo se
do ní zapojí.
8. Ořez smrků na rozhraní pozemku požární nádrže a cesty u chat. Výbor doporučuje zvážit
postupnou citlivou probírku s doplňkovou výsadbou tak, aby zůstala zachována funkce plotu mezi
cestou a areálem nádrže. O způsobu řešení informovat místní zahrádkářskou komunitu.

9. Zajistit bezodkladné ošetření stromů v Hraběcí aleji, které byly poškozeny vichřicí. Zejména dubu
na levé straně (ve směru od Šťáhlav), který je podélně prasklý a reálně hrozí jeho rozlomení a pád.
Jeho stabilitu lze zajistit pevnou vazbou, jak bylo doporučeno v zápisu komise životního prostředí.
10. Výbor doporučuje v souvislosti s žádostí obyvatel obytné zóny ve Šťáhlavicích o dopravní značení
u hlavní silnice, na které je zvýšený pohyb chodců, o prodloužení tohoto značení směrem na Šťáhlavy
až k čp. 802. Výbor zároveň doporučuje další jednání s vlastníky pozemků ve věci vybudování
chodníku mezi oběma částmi obce.
11. Výbor s potěšením bere na vědomí informaci ohledně jednání o pozemku vedle sportovní haly a
možném dalším rozvoji tohoto areálu.
12. Zpřesňování evidence plátců stočného paušálem. Výbor doporučuje, aby agendu evidence plátců
paušálu důsledně vedl a aktualizoval pronajímatel obecní vodohospodářské sítě po vzájemné dohodě
s majitelem sítě, tedy obcí. Výbor rovněž doporučuje, aby pronajímatel informoval plátce o možnosti
placení stočného jak paušálem, tak podružným vodoměrem.

Dne 28. 9. 2021 zapsal: Ondřej Maglić
Zápis dne 28. 9. 2021 odsouhlasili členové KV: Ondřej Maglić, Zdeněk Myslík, Miloslava Hošková,
Vojtěch Synáč, Zuzana Sermešová (per rollam)

