Zápis z jednání kontrolního výboru OÚ Janová, konaného dne
16. 6. 2006 v 16.00 hod. v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Karel Eliáš, Zbranek Jaromír
Halaš Josef
Eva Ščotková

1. Plnění usnesení z jednání OZ
KV konstatoval, že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Kontrola plnění usnesení ZO probíhá na každém
zasedání ZO. Kontrolou zápisů ze zasedání ZO bylo zjištěno, že dlouhodobě nejsou plněna tato usnesení:
215/06 pořízení skluzavky na dětské hřiště (případný doplatek na pořízení skluzavky měl být uhrazen
z rozpočtu obce)
238/10 upravení pozemek p.č. 946/6 přes který vede svážní cesta, kterou využívá obec Janová pro svoz
dřevní hmoty. Cesta měla být upravena za příznivého počasí upravena.
240/10 nabídka firmy ASEKOL na uzavření smlouvy o zpětném odběru vyřazených elektrozařízení.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce zjištěním podrobnějších doplňujících informací.
265/12 dopracování návrhu obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejných prostranstvích
KV navrhuje ZO přijmout opatření vedoucí ke splnění těchto usnesení, nebo jejich odložení, či zrušení.
2. Stížnosti občanů
1. Nevhodné chování obyvatelů domu č.p. 213
Usnesení:
KV doporučuje Zastupitelstvu obce, aby tuto skutečnost na svém zasedání projednalo a přijalo návrh řešení.
KV doporučuje ZO přijmout vyhlášku o volném pohybu psů.
264/12 - OZ vzalo na vědomí doporučení zabývat se stížností občanů na nevhodné chování některých
spoluobčanů a přijmout návrh řešení – vypracování nové OZV
Starosta osobně mluvil s obyvateli zmíněného domu. Dle vyjádření sousedů se situace zklidnila.
2. Nevhodné chování dětí a mládeže
264/12 – OZ vzalo na vědomí doporučení přijmout opatření vedoucí ke zvýšení zájmové činnosti dětí a
mládeže
Obec podala žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště. Žádost byla zamítnuta.
TJ přestože díky postupu A mužstva musí mít mládežnický oddíl, díky malému počtu dětí nemůže tento
požadavek realizovat a pravděpodobně bude platit pokutu 10 tis. Kč.
Veřejnost má možnost využívat dětské hřiště za školou. Správcem se stala Marcela Plachtovičová, která
zajišťuje zamykání v podvečerních hodinách.
Pro dospívají mládež nebylo podniknuto nic.
3. Dopravní situace v obci
Usnesení:
KV vyzývá zastupitelstvo obce, aby ve spolupráci s PČR zabezpečilo dodržování dopravních předpisů a
průjezdnost komunikací v obci.
V zimním období nastaly případy, kdy auto zaparkované v zákazu stání, znemožnilo či ztížilo zimní údržbu.
(viz příloha č. 1)
Takováto nevhodně zaparkovaná auta se vyskytují na více místech v obci.
Přijaté usnesení ZO k této problematice:
183/03 - zasláním písemné výzvy k dodržování zákazu stání v lokalitě Řečiska (19. zasedání ZO 4. června
2008 – odkládá se s tím, že zákaz stání zatím plní svůj účel)
KV doporučuje zaslat dopis
200/04 - Provedení čištění komunikací v obci Janová.
KV doporučuje realizovat

