Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavy
ze dne 16. června 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 16. června 2021 v kanceláři pana starosty v budově Obecního úřadu
Šťáhlavy. Primárně kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 14. 4. 2021 do 2. 6. 2021.
Výbor konstatuje, že usnesení jsou plněna nebo jsou plněna vzhledem k termínům plnění.
Na schůzi výboru byly dále projednány mj. tyto body:
1. Výbor se opět zabýval ukončením nájemní smlouvy na prostory moštárny mezi obcí a základní
organizací Českého zahrádkářského svazu Šťáhlavy. Vyklizení prostor sub-nájemcem mělo být
dokončeno do konce května tohoto roku, termín byl posunut do konce června. Výbor doporučuje
trvat na tomto termínu jako konečném.
2. Projednány byly rovněž další vícenáklady na opravu hasičské zbrojnice, konkrétně připojení budovy
na kanalizační síť. Výbor byl informován o vývoji projektu, který vzhledem k časovým možnostem a
podmínkám čerpání dotace neumožnil plně zapracovat veškeré technické aspekty stavby. Výbor věří,
že obec již nečekají další vícenáklady, se kterými v rozpočtu plně nekalkulovala.
3. Výbor kvitoval aktivní práci při podání žádosti na dotaci rekonstrukce čistírny odpadních vod
v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
II.“ prostřednictvím společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
4. Výbor se informoval o dopisu obyvatel Šťáhlavic ve věci podání vysvětlení k developerskému
projektu „Na Jezárkách“. Dle aktuálních informací nemá majitel platné povolení na výstavbu
inženýrských sítí a kapacita ČOV není dostatečná. Zároveň nebylo dosud jednáno s obcí ve věci
plánovací smlouvy. Výbor se tímto bodem bude dále zabývat.
5. Výbor souhlasí s prominutím nájmu za druhé čtvrtletí v rámci pandemické situace provozovny
kadeřnictví a kiosku u parkoviště.
6. Výbor vzal na vědomí výsledek koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury
ve vlastnictví obce a konstatuje, že se do řízení přihlásil pouze jeden subjekt.
7. Výbor doporučil instalaci stavební elektrické přípojky v areálu požární nádrže Šťáhlavy a
informoval se o situaci ve věci vyjmutí tohoto areálu z lesního půdního fondu s tím, že historicky
pravděpodobně nedošlo ke změně zápisu do katastru. Pozemek od 70. let neplní funkci lesa.
8. Výbor se informoval o letním provozu Mateřské školy a doporučuje v příštích letech vzhledem
k požadavkům a možnostem rodičů a možnostem školy zorganizovat provoz zařízení po dobu 5 týdnů
z celkových 9 týdnů letních prázdnin. Zároveň doporučil zpracovat předběžnou analýzu, kolik dětí se
bude v následujících letech pravděpodobně hlásit s ohledem na současnou kapacitu zařízení.
9. Výbor kvituje sociálně citlivý přístup obce k dnes již bývalému nájemníkovi bytu v budově Lesního
úřadu. Přestěhováním se uvolnil prostor pro realizaci celkové rekonstrukce objektu, který je
v havarijním stavu. Obec v brzké době vypíše řízení na výběr projektanta. Ve střednědobém
horizontu lze očekávat mj. přemístění obecní knihovny do těchto prostor.

10. Výbor i nadále sleduje situaci týkající se občanského soužití obyvatel ulice 17. listopadu.

Dne 18. 6. 2021 zapsal: Ondřej Maglić
Zápis dne 20. 6. 2021 odsouhlasili členové KV: Ondřej Maglić, Zdeněk Myslík, Zuzana Sermešová,
Miloslava Hošková, Vojtěch Synáč

