Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavy
ze dne 11. května 2022

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 11. května 2022 v kanceláři pana starosty v budově Obecního úřadu
Šťáhlavy. Primárně kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 24. listopadu 2021 do 28.
března 2022. Výbor konstatuje, že usnesení jsou plněna nebo jsou plněna vzhledem k termínům
plnění, a doporučuje posunout termín u úkolu rady č. 1221.

Na schůzi výboru byly dále projednány mj. tyto body:

1. KV navrhuje jednat se Správou železnic ve věci budoucího umístnění dalšího přístřešku na perónu
při chystané modernizaci tratě. Současné dva přístřešky jsou vzhledem k množství cestujících
nedostatečné a čekárna je trvale zavřená.
2. Výbor se informoval o stavu přípravy dlažby pod budoucími novými autobusovými čekárnami
v Nezvěstické, u Kozlu a ve Štáhlavicích.
3. Výbor kvitoval prosincové snížení nájemného restauraci Pikolka v rámci nových opatření proti
koronaviru.
4. Výbor se zabýval stavem přihlášených a přijatých dětí do Mateřské školy Šťáhlavy a doporučuje ve
střednědobém výhledu zvážit přístavbu školy i s ohledem na možné dotační tituly.
5. Výbor kvituje návrh (úkol č. 1926) na výsadbu stromů na cestě u hřbitova a doporučuje tento bod
projednat v komisi životního prostředí.
6. Výbor se rovněž informoval o obecních možnostech dočasné výspravy povrchu ulice Na Řežábu a
Špilarova, které jsou ve špatném stavu.
7. Výbor vzal na vědomí informaci o přijetí dotace na první etapu opravy hřbitovní kaple. (Úkol č
1946.)
8. Výbor v rámci provedeného odbagrování zeminy v potoce Beránka (úkol č. 1947) doporučuje
odbagrovat i menší množství zeminy z nátoku požární nádrže a opravit tamní česlo. V této souvislosti
výbor ocenil parkové úpravy v mikro-údolí Beránky a doporučuje dále jednat ve věci vynětí požární
nádrže z lesního půdního fondu.
9. Výbor vzal na vědomí informaci rady o přípravě projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod
v chatové osadě Beránka a o žádosti na její zařazení do plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje (Prvak).

10. Výbor kvituje umístění radaru (úkol č. 1216) na křižovatku Švehlova a Nezbavětická a plán na
tamní umístnění zpomalovacího retardéru z důvodu zvýšení bezpečnosti tohoto rizikového místa.
11. Výbor vzal na vědomí informaci o přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku
Šťáhlavy Krajským úřadem s výsledkem bez závad.
12. Výbor zkontroloval plnění usnesení zastupitelstva obce ve věci jednání rady obce s nájemkyní
obchodu ve Šťáhlavicích.

Dne 13. 5. 2022 zapsal: Ondřej Maglić
Zápis dne 15. 5. 2022 odsouhlasili členové KV: Ondřej Maglić, Zdeněk Myslík, Miloslava Hošková,
Vojtěch Synáč.

