Zápis z jednání kontrolního výboru OÚ Janová, konaného dne
11. června 2008 v 17.00 hod. v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Hosté:

Karel Eliáš, Zbranek Jaromír, Halaš Josef
Jan Machalec,

1. Plnění opatření kontroly KV ze dne 10.10.2007:
1. Jednací řád KV

Jednací řád výborů (finančního a kontrolního) byl schválen na zasedání ZO dne 28. listopadu 2007
2. Kontrola platnosti vyhlášek

KV doporučil dopracovat a schválit vyhlášky 5/2007 a 6/2007.
Vyhlášky 5/2007 (O místním poplatku za užívání veřejného prostranství) a 6/2007 (O místním poplatku ze
vstupného) byly schváleny na zasedání ZO dne 28. listopadu 2007
Kontrolní výbor konstatuje, že opatření, které navrhl byla splněna

2. Plnění usnesení z jednání OZ
Karel Eliáš seznámil přítomné s usneseními ZO, která zatím nebyla splněna a jsou v plnění:
161/01 Možnost čerpání dotace na singltreky z úřadu Regionální rady Zlínského kraje, kde je možnost
čerpat dotaci až do výše 100 %. Jedná se výstavbu cyklotrasy pro zdatné turisty.
175/03 Pověření starosty obce oslovením vlastníků pozemků na trase od mostu přes Bečvu na konec ulice
Nábřežní o možnosti odkoupení pozemků u hráze Bečvy, aby se zabránilo průjezdu cyklistů ulicí Nábřežní.
194/04 Vyhledání vhodné lokality pro umístění sběrného dvoru.
200/04 Provedení čištění komunikací v obci Janová.
Usnesení:
KV konstatuje, že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Vítá, že kontrola plnění usnesení probíhá na každém
zasedání ZO. KV doporučuje nadále sledovat plnění usnesení ZO

3. Kontrola postupu stavebních prací a vynaložených finančních prostředků akce
Tělocvična Janová
Byla provedena kontrola zápisů z kontrolních dnů. Starosta obce seznámil KV s průběhem kontrolních dnů.
Uvedl, že přes počáteční nedostatky se harmonogram prací daří dodržovat. Kontrolních dnů se účastní Libor
Urbánek (Renostav Brno), ing. Jaroslav Holec (stavební dozor - IPR Vsetín), Jan Machalec (starosta obce),
Josef Holec (DNK Nový Hrozenkov), ing. Čech (zpracovatel formulářů ISPROFIN).
Usnesení:
KV konstatuje, že průběh prací odpovídá harmonogramu prací.

4. Různé
Byla diskutováno umístění zpomalovacího retardéru v centru obce.
Usnesení:
KV doporučuje umístit dopravní značku upozorňující řidiče na retardér. Dále doporučuje přijmout takové
opatření, aby se zamezilo objíždění retardéru po stranách.

