Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavy
ze dne 22. června 2022

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 22. června 2022 v kanceláři pana starosty v budově Obecního úřadu
Šťáhlavy. Primárně kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 11. dubna do 18. května 2022.
Výbor konstatuje, že usnesení jsou plněna nebo jsou plněna vzhledem k termínům plnění.

Na schůzi výboru byly dále projednány mj. tyto body:
1. Výbor kvituje dokončení výběrového řízení na modernizaci a rozšíření čistírny odpadních vod
včetně vypořádání námitek. Čistírna je na svém technologickém a kapacitním limitu.
2. Výbor se zabýval projektem zateplení budovy Mateřské školy Šťáhlavy včetně instalace FVE panelů
a včetně možnosti výměny zdroje tepla za tepelná čerpadla a doporučuje ve spolupráci
s projektantem zvážit současné stavební úpravy s ohledem na budoucí nutné rozšíření kapacity školy.
Tepelná čerpadla by zároveň měla být schopna i reverzního chodu, tj. chlazení.
3. Výbor bere na vědomí a kvituje dokončené výběrové řízení na zhotovení první etapy obnovy
hřbitovní kaple, tj. její odvodnění. Obdobně pak výbor bere na vědomí vyúčtování dotací z MMR ČR
na opravy místních komunikací a dětského hřiště.
4. Výbor se informoval o situaci ve věci firmou T-BAU 2000 požadovaného doplatku (mimo rámec
smlouvy) za rekonstrukci hasičské zbrojnice Šťáhlavice z důvodu navýšení cen v době covidu s tím, že
stanovisko Finančního výboru a Rady obce je zamítavé. Další stanovisko firmy zatím není známé.
5. Výbor pozitivně hodnotil doplnění uzemnění hromosvodu budovy Základní školy Šťáhlavy i
s ohledem na nedávné zásahy blesků v obci.
6. Výbor sleduje pokračující jednání obce s Lesy ČR ve věci vlastnictví pozemku, na kterém bude
vybudována úpravna vody pro vrt Svidné a pokračující jednání s firmou Trinstal (zastupující firmu
Kurz) ve věci případné aktualizace územního plánu u pozemků naproti KS-Europe.
7. Výbor kvituje sociálně citlivý přístup obce ve věci již ukončené dočasné nájemní smlouvy
s válečnou uprchlicí z Ukrajiny.
8. Výbor se zabýval oslabením „pracovní čety obce“ z důvodu zvýšené nemocnosti a podstavem
(vzhledem k množství úkolů), který způsobuje časové prodlevy v péči o obecní zeleň.
9. Výbor se dále zabýval technickým stavem obecní kanalizační sítě za prudkých dešťů v lokalitě Na
Sádkách u domů čp. 3, 4, 78 a 119, kde dochází k dlouhodobější aktivaci zpětných klapek a
doporučuje zvážit vybudování přečerpávací stanice na obecním pozemku s připojením na obecní
elektrický rozvod.

10. Výbor se podivil nad extrémně dlouhou lhůtou odpovědi od Státního pozemkového úřadu ve věci
bezúplatných převodů pozemků na obec, která dosáhla čtyř let. Další jednání proběhne až po obnově
katastrálního operátu obce.

Dne 24. 6. 2022 zapsal: Ondřej Maglić
Zápis dne 27. 6. 2022 odsouhlasili členové KV: Ondřej Maglić, Zdeněk Myslík, Zuzana Sermešová,
Miloslava Hošková, Vojtěch Synáč.

