Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Janová, konaného dne
28. 6. 2012 v 17:00 hod. v kanceláři starosty obce
1. Zahájení
Karel Eliáš zahájil jednání KV v 17:00 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
5/2011: Doporučuje starostovi oslovovat v případě obecních zakázek více firem. Trvá.
14/2011: KV pověřuje Karla Eliáše jednáním s dotčenými organizacemi v záležitosti přesunu
prodeje zeleniny na parkoviště u sportovní haly. Splněno.
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. Splněno.
15/2011: Doporučuje starostovi obce nadále provádět preventivní namátkové dechové zkoušky u
zaměstnanců obce. Trvá.
10/2011: Konstatuje, že starosta obce provedl pro prodeji dřeva výběrové řízení. Trvá - v případě
těžby většího objemu dřeva provádět výběrové řízení.
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.
16/2011: Doporučuje starostovi obce informovat občany, kdy se budou projednávat jejich žádosti.
Trvá.
17/2011: Doporučuje starostovi obce zajistit průjezdnost komunikací v obci v zimním období.
Splněno.
4. Docházka členů ZO, FV, KV
Karel Eliáš předložil docházku členů zastupitelstva obce i členů všech výborů na zasedání
zastupitelstva i výborů. Docházka je přílohou tohoto zápisu. Z dokumentu vyplývá, že všechna
zasedání byla usnášeníschopná.
Návrh usnesení 1/2012: KV bere na vědomí docházku členů ZO, FV, KV a SKV.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2012 bylo schváleno.
5. Znečištění veřejných prostranství v obci
KV se zabýval podnětem M. Řepky, který zaslal fotografie (viz příloha) slepic v prostoru
autobusové zastávky a blízké křižovatky. Důvodem výskytu drůbeže v uvedené lokalitě je špatný
stav plotu u domu č.p. 152. Drůbež znečišťuje místní komunikaci, může poškodit blízké květinové
záhony, ale především ohrožuje bezpečnost motoristů. Lenka Filgasová poukázala na to, že před
křižovatkou dlouhodobě stojí auto, které je pro motoristy velkým omezením. Starosta obce uvedl,
že policie již tento problém řešila a konstatovala, že auto stojí v předepsané vzdálenosti od
křižovatky. Starosta obce dále uvedl, že s paní Pisklákovou potřebuje také projednat vedení
kanalizace přes pozemek u domu, ale je velmi těžké ji zastihnout.

Návrh usnesení 2/2012: KV doporučuje starostovi obce dohodnout s majitelkou domu č.p. 152
opravu plotu u tohoto domu.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2011 bylo schváleno.
6. Hospodaření Sportovní haly a lesní hospodářství
Předseda KV předložil členům KV zprávu, kterou vypracovala účetní obce pí Kotrlová (je přílohou
zápisu).
Z uvedené zprávy vyplývá, že příjmy ze Sportovní haly činily 223 960 Kč a výdaje 221 395 Kč.
Provoz Sportovní haly tak byl v zisku 2 565 Kč. Pokud by se však započetly úroky a poplatky
z úvěru (131 075 Kč), byl by provoz Sportovní haly vysoce ztrátový. Členové KV se zabývali
poškozenou západní stěnou haly. Instalované protihlukové panely jsou poničeny od dopadnutých
míčů.
Návrh usnesení 3/2011: KV bere na vědomí informaci o hospodaření Sportovní haly a doporučuje
starostovi obce reklamovat poničenou stěnu u dodavatelské firmy.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2011 bylo schváleno.
Druhou oblastí vedlejších příjmů obce je hospodaření v lesích. Příjmy z lesního hospodaření v roce
2011 činily, včetně dotace na nákup sazenic, 1 533 521 Kč. Výdaje byly vyčísleny na 522 743 Kč.
Z lesního hospodářství tak do obecní pokladny „nateklo“ 1 010 778 Kč.
Návrh usnesení 4/2011: KV bere na vědomí informaci o lesním hospodářství.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2011 bylo schváleno.
7. Ostatní
Paní Halašová upozornila, že stromy a keře zastiňují dopravní značku označující začátek obce
směrem od Hovězí.
Návrh usnesení 5/2011: KV doporučuje starostovi obce zpřehlednit dopravní značku označující
začátek obce.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2011 bylo schváleno.

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

