Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Janová, konaného dne
14. 3. 2013 v 17:30 hod. v kanceláři starosty obce
1. Zahájení
Karel Eliáš zahájil jednání KV v 17:30 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.
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.
3/2013: Doporučuje starostovi obce provádět při prodeji dřeva výběrové řízení. Trvá
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 2013 byla usnášeníschopná a účast zastupitelů byla 92 %. V tomto roce bylo celkem 16 zasedání ZO.
Čtyři zastupitelé (Eliáš, Machalec, Olšák, Pončík) se účastnili všech zasedání. Nejvíce omluvenek (5)
„přinesla“ Táňa Hradová. Kontrolní výbor se v roce 2013 sešel jednou, účast byla 100%. Výbor pro kulturu a
sport se v roce 2013 sešel také k jednomu jednání za účasti 3 členů. Finanční výbor se rovněž sešel jednou za
účasti 3. členů. Každý z výborů má 5 členů.
Návrh usnesení 1/2014: KV bere na vědomí docházku členů ZO, FV, KV a SKV.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2014 bylo schváleno.
4. Hospodaření Sportovní haly
Předseda KV předložil členům KV přehled příjmů a výdajů z hospodaření Sportovní haly (příloha zápisu).
Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2013 činily příjmy z provozu Sportovní haly 296 tis. Kč. Výdaje
byly 270 tis. Kč. Ke zvýšení došlo jak v příjmové části, tak ve výdajové části (plyn, energie). Provoz
Sportovní haly tak byl v roce 2013 v zisku cca 27 tis. Kč. Zisku bylo dosaženo díky tomu, že se neprováděly
žádné investice, zatímco v roce 2012, kdy byla ztráta 4 tis. Kč, byly investice ve výši 32 tis. Kč. Pro úplnost je
potřeba uvést, že splátky úvěru dosáhly v roce 2013 výše 636 tis. Kč. Členové KV diskutovali možnost
zvýšení poplatku za pronájem haly.
Návrh usnesení 2/2014: KV bere na vědomí informaci o hospodaření Sportovní haly a doporučuje
zastupitelstvu obce projednat zvýšení poplatku za pronájem haly.
Hlasování: Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení č. 2/2014 bylo schváleno.
5. Dopravní značení v obci
Aleš Olšák upozornil na křižovatku mezi OÚ a kavárnou. Tato křižovatka není označena dopravním značením
a přednost tak mají auta přijíždějící zprava. Řidič jedoucí z Hořanska po širší cestě by tak měl dát přednost
autům přijíždějícím zprava, z uličky mezi OÚ a kavárnou. Navrhuje umístit do uličky mezi OÚ a kavárnou
značku „dej přednost v jízdě“, která by upřednostnila řidiče jedoucí z Hořanska. Upozornil také, že podobná
značka chybí i u mostu, kde se napojuje cyklotrasa od Vsetína. Členové KV dále probírali možnosti, jak lépe
provést toto značení a navrhli umístit zde vodorovné značení, které by cyklisty upozornilo na směr jízdy a také
to, že by měli dát přednost v jízdě. Bylo také doporučeno opravit značku „dej přednost v jízdě“ na ulici
Nábřežní před mostem.
Návrh usnesení 3/2014: KV doporučuje starostovi obce umístit svislé i vodorovné značení, tak aby
zpřehlednila dopravní situace v obci.

Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2014 bylo schváleno.
5. Rozestavěný dům p. Mikulenky p.č. 918/103
KV se zabýval rozestavěným domem v ulici Řečiska II, který je v havarijním stavu a již několik let zde
stavebník neprováděl žádné stavební úpravy. Jana Halašová uvedla, že stavební úřad nemůže majiteli nařídit
dokončení stavby. Stavební úřad může pouze stavebníka vyzvat k opatřením vedoucím k zajištění staveniště.
T.z., že stavebník by si měl na vyzvání úřadu oplotit staveniště. Pokud by tak neučil, může stavební úřad
oplotit staveniště na vlastní náklady a tyto náklady pak vymáhat (i exekučně) na stavebníkovi.
Návrh usnesení 4/2014: KV bere na vědomí informace o možnostech zajištění stavby na p.č. 918/103.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2014 bylo schváleno.
6. Prodej dřeva
Předseda KV předložil přehled o prodeji vytěženého dřeva v letech 2011 až 2013 (příloha zápisu). Z uvedené
tabulky vyplývá, že prodej dřeva se zvýšila o 1/3 v porovnáním s rokem 2012. Starosta obce uvedl, že na
začátku roku 2013 provedl výběrové řízení u mýtní těžby, kterého se zúčastnily 3 firmy. Jako vítěznou
vyhodnotil firmu Lubomír Dančák. Dále uvedl, že další mýtní těžba v roce 2013 neproběhla a u nahodilé
těžby výběrové řízení neprováděl. Na dotaz Karla Eliáše vysvětlil problematiku boje s kůrovcem. Uvedl, že
v letošním roce, vzhledem k mírné zimě, bude potřeba věnovat kůrovci zvýšenou pozornost. Na dotaz na
možný střet zájmů při prodeji dřeva svému synovi Richardu Machalcovi uvedl, že mu obec prodává převážně
palivové dřevo a jde tak nejen o podporu místnímu živnostníkovi, ale také občanům Janové, neboť u nich pak
zpracované palivové dřevo většinou končí.
Návrh usnesení 3/2013: KV bere na vědomí informace starosty obce k těžbě dřeva v roce 2013.
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, že v současné době finišuje
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Uvedl, že projektovou dokumentaci na přípojky bude provádět paní
Kašparová z Huslenek, která bude navštěvovat jednotlivé domácnosti. Uvedl, že obec se bude na nákladech na
projektovou dokumentaci přípojek občanů podílet.

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

