Zápis z jednání kontrolního výboru (KV) obce Šťáhlavy konaného 17. 1. 2018
1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení rady obce (RO) od 1.9.2017 do 18.12.2017 a
plnění usnesení zastupitelstva obce z 20.9. a 18.12.2017
2. Kontrola úkolů rady obce:
Všechny úkoly RO byly splněny nebo jsou plněny vzhledem k termínům plnění.
Členové KV vznesli dotazy na následující úkoly:
Úkol č. 1185 - ohledně těžby stromů v lokalitě Háječek, zejména na výběr dodavatele. P. tajemnice
vysvětlila, že pro těžbu v lese není potřeba vypisovat výběrové řízení. Dodavatele vybrali lesní
hospodář a hajný p. Hrachovec a p. Němeček vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci s touto
firmou.
Úkol č. 1189 – projekt ohledně Smetanovy ulice – projekt ještě není vypracován.
Úkol č. 1231 – hrací prvek na dětské hřiště – byl na zimní období deinstalován a na jaře bude znovu
na hřišti.
3. P. Hošková vznesla také dotaz ohledně komunikace Na Sádkách, komunikace je obecní a p.
Hošková požaduje, aby se o silnici obec starala a nějakým způsobem jí zpevnila. Tajemnice na to
reagovala tak, že se sice jedná o pozemek ve vlastnictví obce, ale není to komunikace, nýbrž vjezdy
na přilehlé pozemky, které si každý vlastník přilehlé nemovitosti zpevňuje na své náklady. Dále
uvedla, že v letošním roce bude zde realizována výstavba kanalizace Na Sádkách a že po jejím
dokončení pravděpodobně budou vjezdy uvedeny do původního stavu, tzn., že je-li vjezd částečně
zasypán štěrkem, bude to obnoveno.
4. Kontrola usnesení ZO:
Ze dne 20. 9. 2017 byla splněna všechna usnesení ZO. Z 18. 12. 2017 u usnesení č. 58/17 ohledně
záměru směny pozemků mezi obcí Šťáhlavy a Lesy ČR, není ještě záměr zveřejněn a prodej
obecních pozemků (usnesení č. 61/17-68/17) zatím nelze realizovat.
K usnesení č. 69/17 byla podána výpověď s obcí Nezbavětice na výkon přenesené působnosti na
úseku evidence obyvatel.
Z předchozích ZO ještě nejsou vyřešeny dary obecních pozemků pod komunikacemi a lesních
pozemků od Plzeňského kraje (usnesení č. 34 a35/17)z 28. 6. 2017, kde se čeká na vyjádření PK.

5. Kontrolní výbor konstatuje, že v roce 2017 byly na profil zadavatele Obce Šťáhlavy zveřejněny
smlouvy na zakázku s plněním nad 500 tis. Kč, což je zákonná povinnost.
6. Na webových stránkách obce jsou za rok 2017 v pořádku zveřejňovány uzavřené smlouvy na
zakázky od 50.000 Kč (povinnost zavedena usnesením ZO). Smluv nad 50 tis. Kč bylo zveřejněno
celkem 15.

Zapsala: Mgr. Zuzana Sermešová

Usnesení č. 16 ze schůze kontrolního výboru obce Šťáhlavy konané dne 17. 1. 2018
Přítomni: za kontrolní výbor: Mgr. Sermešová, M. Hošková, Mgr. Maglič, K. Votýpka
Za obec Šťáhlavy: Mgr. Iveta Bočanová

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení rady obce (RO) od 1.9.2017 do 18.12.2017 a
plnění usnesení zastupitelstva obce z 20.9. a 18.12.2017
Kontrola úkolů rady obce:
Všechny úkoly RO byly splněny nebo jsou plněny vzhledem k jejich termínu.
2. Kontrola usnesení ZO:
Ze dne 20. 9. 2017 byla splněna všechna usnesení ZO. Z 18. 12. 2017 u usnesení č. 58/17 ohledně
záměru směny pozemků mezi obcí Šťáhlavy a Lesy ČR, není ještě záměr zveřejněn a prodej
obecních pozemků (usnesení č. 61/17-68/17) zatím nelze realizovat.
K usnesení č. 69/17 byla podána výpověď s obcí Nezbavětice na výkon přenesené působnosti na
úseku evidence obyvatel.
Z předchozích ZO ještě nejsou vyřešeny dary obecních pozemků pod komunikacemi a lesních
pozemků od Plzeňského kraje (usnesení č. 34 a35/17)z 28.6.2017, kde se čeká na vyjádření PK.
3. Kontrolní výbor konstatuje, že v roce 2017 byly na profil zadavatele Obce Šťáhlavy zveřejněny
smlouvy na zakázku s plněním nad 500 tis. Kč, což je zákonná povinnost.
4. Na webových stránkách obce jsou za rok 2017 v pořádku zveřejňovány uzavřené smlouvy na
zakázky od 50.000 Kč (povinnost zavedena usnesením ZO). Smluv nad 50 tis. Kč bylo zveřejněno
celkem 15.

O usnesení KV hlasovali: Sermešová, Votýpka, Hošková, Maglič

Mgr. Zuzana Sermešová
předsedkyně kontrolního výboru

Pro:

