Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Janová, konaného dne
14. 3. 2013 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 KV
5/2011: Doporučuje starostovi oslovovat v případě obecních zakázek více firem. Trvá.
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.. 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.
2/2012: KV doporučuje starostovi obce dohodnout s majitelkou domu č.p. 152 opravu plotu u tohoto domu.
Problém vyřešen.
3/2012: KV bere na vědomí informaci o hospodaření Sportovní haly a doporučuje starostovi obce reklamovat
poničenou stěnu u dodavatelské firmy. Splněno
5/2012: KV doporučuje starostovi obce zpřehlednit dopravní značku označující začátek obce. Splněno
3. Docházka členů ZO, FV, KV, SKV
Karel Eliáš předložil docházku členů zastupitelstva obce i členů všech výborů na zasedání zastupitelstva i
výborů (příloha zápisu). Docházka je přílohou tohoto zápisu. Z dokumentu vyplývá, že všechna zasedání ZO
v roce 2012 byla usnášeníschopná a účast zastupitelů byla 94 %. Finanční výbor v roce 2012 provedl dvě
kontroly. V obou případech byla nadpoloviční účast členů výboru a FV byl tedy usnášeníschopný. Kontrolní
výbor se v roce 2012 sešel jednou, účast byla 100%. Výbor pro kulturu a sport se v roce 2012 nesešel
k jednání, ze kterého byl pořízen zápis.
Návrh usnesení 1/2013: KV bere na vědomí docházku členů ZO, FV, KV a SKV a doporučuje, aby se
výbory scházely alespoň jednou ročně.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2013 bylo schváleno.
4. Znečištění veřejných prostranství v obci
Členové KV řešili situaci v okolí prodejny Jednoty, kde dochází k narušování pořádku. Navrhli přemístit
lavičky blíže prodejně a zároveň instalovat odpadkové koše. Zároveň navrhli provádět pravidelný úklid
problematických oblastí.
5. Hospodaření Sportovní haly
Předseda KV předložil členům KV přehled příjmů a výdajů z hospodaření Sportovní haly. Z uvedeného
přehledu vyplývá, že v roce 2012 činily příjmy z provozu Sportovní haly 269 500 Kč (o 45 540 Kč vyšší než
v roce 2011). Výdaje činily 273 701 (o 9 506 Kč vyšší než v roce 2011). Provoz Sportovní haly tak byl v roce
2012 ve ztrátě 4 201 Kč. Ztráta v roce 2012 tak byla o 36 034 menší než v roce 2011. Pro úplnost je potřeba
uvést, že splátky úvěru dosáhly v roce 2012 výše 665 924 Kč. Členové KV diskutovali možnosti zvýšení
využitelnosti sportovní haly. Diskuze proběhla také ke způsobu placení za pronájem tak, aby nedocházelo k
možnému zneužívání nižší sazby.
Na západní stěnu haly (poškozené od dopadnutých míčů) byly naistalovány OSB desky. Starosta obce uvedl,
že poškození stěny nebylo možné reklamovat.
Návrh usnesení 2/2013: KV bere na vědomí informaci o hospodaření Sportovní haly.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2013 bylo schváleno.

6. Prodej dřeva
Předseda KV předložil přehled o prodeji vytěženého dřeva v letech 2011 a 2012 (příloha zápisu). Zatímco
v roce 2011 bylo při prodeji dřeva uskutečněno výběrové řízení, v roce 2012 bylo prakticky všechno vytěžené
dřevo prodáno pouze jedné firmě, od které obec inkasovala cca 1,3 mil Kč. Starosta vysvětlil problematiku
prodeje dřeva. Uvedl, že dřevo je prodáváno firmě, se kterou má dobré zkušenosti co se týká ceny za dřevo i
splatnosti faktur. Přislíbil, že obec bude oslovovat více firem tak, aby bylo dřevo prodáváno nejvýhodnější
nabídce. Z diskuze vyplynulo, že se jediným kritériem výběru nemusí být jen cena, ale také např. splatnost
faktur.
Návrh usnesení 3/2013: Doporučuje starostovi obce provádět při prodeji dřeva výběrové řízení.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2013 bylo schváleno.
7. Různé
Paní Halašová měla dotaz na budování kanalizace v obci. Starosta obce uvedl, obec je připravena stavbu
zahájit. Bohužel se protahuje udělení dotace. Přislíbil, že občané budou o vývoji situace včas informováni.
Vyjádřil přesvědčení, že by se s výstavbou mohlo začít na podzim.

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

