OBEC JANOVÁ
Zápis z 8. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Janová
konaného dne 6. 5. 2011 v kanceláři starosty obce.
Přítomni

:

Hosté
Začátek

:
:

Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš. Aleš Olšák,
Michaela Petřeková DiS, Josef Pončík, Ing. Jaroslav Tomanec, Taťána Hradová
Martin Václavík
v 18,00 hod.

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva i hosty. V době zahájení bylo přítomno všech 9 členů ZO, zasedání je schopno jednat
a usnášet se.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Karel Eliáš a Michaela Petřeková DiS, zapisovatelem
ustanovena Karla Vašťáková.
Na návrh ing. Karla Eliáše byl program rozšířen o bod: schválení záměru obce na pronájem plochy
sportovní haly pro reklamu. Program byl poté schválen
2.Výběrové řízení – kanalizace
Starosta obce Jan Machalec navrhl vypsat výběrové řízení na poradenskou činnost při přípravě a
zajištění financování akce „kanalizace obce Janová“. Tento záměr byl přijat. Zároveň zastupitelé
schválili hodnotící komisi, která bude posuzovat předložené návrhy. Tato komise bude pracovat
ve složení: Jan Machalec, Taťána Hradová, Ing. Karel Eliáš, Josef Pončík a Ing. Jaroslav Tomanec.
Na návrh starosty obce bylo schváleno vypsání výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Kanalizace obce Janová“. Pro toto výběrové řízení
byla zastupiteli schválena hodnotící komise, která bude pracovat ve složení: Ing. Lubomír Květoň,
Jan Machalec, Dalibor Bartík, Karla Vašťáková a Ing. Karel Eliáš.
3. Informace o výsledku auditu v ZŠ a MŠ Janová
Ve dnech 4. 4. 2011 až 15. 4. 2011 proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření v Základní škole
a Mateřské škole Janová. Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem a závěrem této kontroly.
Z výsledku auditu vyplývá, že v letech 2008-2010 došlo vinou špatného účtování a neoprávněnými
převody peněz ke ztrátě 477 987 Kč. Ze zprávy rovněž vyplývá nedostatečný dohled nad finančními
prostředky a porušení řady předpisů ze strany ředitelky ZŠ a MŠ Janová. Zápis z této kontroly je
k nahlédnutí na Obecním úřadě.
4. Záměr obce – pronájem plochy na sportovní hale pro reklamu
Na návrh Karla Eliáše zastupitelé odsouhlasili záměr obce pronajmout plochu na sportovní hale
na umístění billboardů.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18,30 hod.
Zapsala: Karla Vašťáková

…........................................
Karla Vašťáková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu :

…...........................
Ing. Karel Eliáš

…....................................
Jan Machalec
starosta obce

……....................................
Michaela Petřeková DiS

