Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavy
ze dne 6. prosince 2021

Přítomni za KV: Ondřej Maglić, Miloslava Hošková, Vojtěch Synáč
Přítomni za Obecní úřad: Iveta Bočanová, Tomáš Honéger (část schůze)
Omluveni: Václav Štětina, Zdeněk Myslík, Zuzana Sermešová

Kontrolní výbor (KV) se sešel 6. prosince 2021 v kanceláři pana starosty v budově Obecního úřadu
Šťáhlavy. Primárně kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 22. září 2021 do 10. listopadu
2021. Výbor konstatuje, že usnesení jsou plněna nebo jsou plněna vzhledem k termínům plnění.

Na schůzi výboru byly dále projednány mj. tyto body:

1. Podání žádostí či získané dotace. Výbor kvituje podání žádostí o dotace např. na obnovu hřiště
v areálu Základní školy z programu Ministerstva pro místní rozvoj nebo Národní sportovní agentury.
2. Výbor bere na vědomí potvrzující výsledek screeningu napadení konstrukcí budovy bývalého
Lesního úřadu dřevokaznými houbami.
3. Výbor se informoval o stavu statiky budovy čističky odpadních vod, kde se objevily trhliny, i
v souvislosti s chystaným rozšířením čistící kapacity zařízení.
4. Výbor upozornil na zdvojené schválení cenové nabídky na odběr vzorků a čerpací zkoušku vrtu na
Svidné. (Úkol R. O. č. 1788 a 1798.)
5. Výbor nadále sleduje pozitivní vývoj jednání ohledně výkupu pozemku vedle sportovní haly.
6. Výbor se zabýval nedostatečně vyprojektovanou tloušťkou izolace střešních konstrukcí budovy
hasičské zbrojnice ve Šťáhlavicích i vzhledem k nákladům na vytápění. Výbor souhlasí s výrazným
navýšením množství izolace a doporučuje v budoucnu zvážit výběr projekční kanceláře tak, aby
nedocházelo k dalším vícenákladům, se kterými rozpočet nepočítal.
7. Výbor kvituje dohodu o provedení průzkumu konstrukcí a struktury zdiva kaple povýše sv. Kříže
mezi obcí a Západočeským muzeem.
8. Výbor v případě instalace elektronické úřední desky doporučuje spíše její nákup s využitím dotací,
než nabízený dlouhodobý pronájem.
9. Výbor navrhuje realizaci štěrkového či drťového zpevnění podmáčené části cesty před čp. 78 a čp.
4 podél zatáčky náhonu.

Dne 7. 12. 2021 zapsal: Ondřej Maglić
Zápis dne 9. 12. 2021 odsouhlasili členové KV: Ondřej Maglić, Miloslava Hošková, Vojtěch Synáč.

