Zápis, usnesení a zpráva ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šťáhlavy
ze dne 14. září 2022

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

Kontrolní výbor (KV) se sešel 14. září 2022 v kanceláři pana starosty v budově Obecního úřadu
Šťáhlavy. Primárně kontroloval plnění usnesení Rady obce Šťáhlavy od 6. června do 24. srpna 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 se dotazoval na stav rozšíření kanalizační sítě v rámci projektu „Ke Kozlu II.“, která je přímo
navázána na chystanou výstavbu rodinných domů v lokalitě šťáhlavického „satelitu“. Výbor situaci
sleduje a doporučuje i na základě jednání zastupitelstva mj. trvat na použití polní provizorní cesty pro
těžkou techniku při výstavbě v této lokalitě.
2. Výbor kvituje novou smlouvu o odchytu, dopravě, předání a zajištění pobytu toulavých a
opuštěných psů provozovaného obcí Němčovice, která je pro naši obec finančně výhodnější.
3. Výbor sleduje vývoj jednání s firmou AVE ve věci výkupu sběrného dvora v naší obci a s politováním
konstatuje, že firma AVE dle jejího vyjádření v naší obci neposkytuje ani službu sběru separovaného
odpadu přímo u jednotlivých obydlí. K výkupu sběrného dvora se pak firma zatím nevyjádřila. Výbor
doporučuje v této věci dále jednat.
4. Výbor se zabýval dopisem obyvatele z lokality Na Kukačce, který žádal vybudování chodníku to této
části obce. Pan starosta přislíbil, že v této věci se bude dále jednat.
5. Výbor se informoval o stavu žádostí na dotace pro projektový záměr obce na stavbu cyklostezky
v úseku Šťáhlavy – Starý Plzenec a na obnovu komunikací nad tratí, zejména ulice Špilarova, Na
Řežábu a Dr. Beneše. Dotace zatím nebyly přiznány, nicméně obec zajistila alespoň provizorní
dosypání děr v ulici Na Řežábu, která je v nejhorším stavu.
6. Výbor kvituje stanovisko stavební komise a rady obce ve věci zamítnutí změny využití budovy
bývalého Lidového domu na návsi z občanské vybavenosti na bytové účely.
7. Výbor projednal i předžalobní výzvu právního zástupce vlastníka části komunikace v ulici 17.
listopadu ve věci veřejného užívání této ulice. Věc bude předmětem jednání zastupitelstva obce.
V souvislosti s ulicí 17. listopadu výbor upozornil na vrak vozidla bez platné STK, který se nachází na
křižovatce se Seifertovou ulicí.
8. Výbor řešil i vývoj projektu stavby chodníku ve Šťáhlavicích od místního obchodu směrem ke Kozlu
a projednal obavy Správy a údržby silnic Plzeňského kraje ve věci dostatečné šíře profilu vozovky pro
autobusovou dopravu. Vzhledem k nebezpečnosti tamní situace pro pěší tento projekt výbor
považuje za prioritu.

9. Výbor upozornil na prasklý kmen dubu v Hraběcí aleji, který se nachází naproti zahrádce nad
skladem C. O.
10. Výbor se okrajově dotknul tématu chystaného nového územního plánu a doporučuje
zastupitelstvu důkladně projednat veškeré jeho parametry, zejména kategorii smíšeného bydlení a
smíšeného bydlení venkovského typu.

Dne 15. 9. 2022 zapsal: Ondřej Maglić
Zápis dne 15. 9. 2022 odsouhlasili přítomní členové KV: Ondřej Maglić, Zuzana Sermešová, Miloslava
Hošková, Vojtěch Synáč.

