Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Janová, konaného dne
8. 12. 2011 v 16.30 hod. v kanceláři starosty obce
1. Zahájení
Karel Eliáš zahájil jednání KV v 16:30 hod.. Přivítal přítomné členy KV a starostu obce.
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Karel Eliáš uvedl, že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Nesplněna zůstávají především záležitosti
dlouhodobého charakteru.
3. Kontrola plnění usnesení KV
3/2011: Doporučuje starostovi obce používat při opravě komunikací vhodný materiál.
Byla provedena oprava komunikace v celé obci. Splněno.
4/2011: Vyzývá starostu obce, aby aktivněji zajišťoval zájemce o reklamu.
Byly osloveny firmy s návrhem na umístění reklamy. Na Sportovní hale jsou v současnosti
umístěny 3 reklamy. Další je v jednání. Splněno.
5/2011: Doporučuje starostovi oslovovat v případě obecních zakázek více firem.
Trvá.
6/2011: Doporučuje starostovi oslovit pana Barnáše s možností umístit stánek se zeleninou na
parkoviště u sportovní haly.
Prodejci zeleniny byl pronajat část parkoviště u Sportovní haly. Prodejce však zůstává na
autobusové zastávce. Karel Eliáš uvedl, že pokud prodejce nedodržuje vzdálenosti vymezené
zákonem č. 361/2000 § 27 písm. f. (30 m před zastávkou a 5 m za zastávkou) dochází k porušování
zákona.
Návrh usnesení 14/2011: KV pověřuje Karla Eliáše jednáním s dotčenými organizacemi
v záležitosti přesunu prodeje zeleniny na parkoviště u sportovní haly.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 14/2011 bylo schváleno.
7/2011: Ukládá předsedovi KV sledovat docházku členů ZO, KV a FV.
K. Eliáš uvedl, že docházku za rok 2011 předloží na následujícím jednání KV.
9/2011: Doporučuje starostovi obce nadále provádět preventivní namátkové dechové zkoušky u
zaměstnanců obce.
Starosta obce uvedl, že provádí namátkové dechové kontroly v ranních i odpoledních hodinách.
Předložil deník, do kterého jsou zapisovány jednotlivé kontroly. V roce 2011 provedl u
zaměstnanců obce cca 8 dechových zkoušek, ke kterým je proveden stručný zápis. Výsledek byl u
všech kontrolních zkoušek negativní.
Návrh usnesení 15/2011: Doporučuje starostovi obce nadále provádět preventivní namátkové
dechové zkoušky u zaměstnanců obce.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2011 bylo schváleno.
10/2011: Konstatuje, že starosta obce provedl pro prodeji dřeva výběrové řízení.
Starosta obce uvedl, že od dubna 2011 nebyla provedena těžba většího objemu dřeva
Trvá.

11/2011: Vyzývá starostu obce k zajištění dodržování zákazu kouření v budově obecního úřadu.
Splněno.
12/2011: Vyzývá starostu k zajištění pravidelného úklidu v okolí autobusové, vlakové zastávky, u
Jednoty apod..
Členové KV konstatovali, že se situace se zlepšila. Trvá.
13/2011: Vyzývá starostu obce k uplatnění všech možných prostředků k zajištění dodržování
vyhlášky o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích. Trvá.
4. Příprava na jednání ZO
Karel Eliáš informoval, jakým způsobem dostávají zastupitelé materiály, které se následně
projednávají na jednání ZO. Uvedl, že přestože je současná situace mnohem lepší, stále dochází
k tomu, že probíraný materiál dostávají zastupitelé „na stůl“ až při samotném jednání. Dále uvedl,
že by dle jeho názoru bylo vhodné, aby byli lidé, kteří si podají žádost k projednání do
zastupitelstva, byli informováni o tom, kdy konkrétně se jejich žádost bude projednávat. Pokud
budou přítomni samotného projednávání, budou mít možnost svou žádost blíže vysvětlit. Starosta
obce uvedl, že občané jsou informováni o tom, kdy se bude jejich žádost projednávat. Uvedl, že
budou vyzváni, aby se projednávání své žádosti účastnili osobně.
Návrh usnesení 16/2011: Doporučuje starostovi obce informovat občany, kdy se budou
projednávat jejich žádosti.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2011 bylo schváleno.
Karel Eliáš uvedl, že v souvislosti se zimní údržbou je potřeba zajistit dobrou průjezdnost techniky
zajišťující úklid sněhu. Jde zejména o situaci v ulici Řečiska, kde není respektován zákaz stání.
Členové KV a p. starosta konstatovali, že v jiných částech obce se situace oproti minulosti zlepšila.
Starosta obce uvedl, že bude zaslán dopis, ve kterém budou občané, kterých se to týká, upozorněni
na dodržování zákazu stání.
Návrh usnesení 17/2011: Doporučuje starostovi obce zajistit průjezdnost komunikací v obci
v zimním období.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2011 bylo schváleno.

….................................................
Karel Eliáš
předseda kontrolního výboru

