Zápis z jednání kontrolního výboru OÚ Janová, konaného dne
23. 11. 2009 v 16.30 hod. v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Hosté:

Karel Eliáš, Zbranek Jaromír, Halaš Josef
Jan Machalec

1. Plnění usnesení z jednání OZ
KV konstatoval, že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Kontrola plnění usnesení ZO probíhá na každém
zasedání ZO. Kontrolou zápisů ze zasedání ZO bylo zjištěno, že nejsou splněna tato usnesení:
215/06 skluzavka na dětské hřiště za školou (k tomu nově 347/10 - ZO pověřilo starostu obce zabezpečit
úpravu školního hřiště a zajistit jeho pravidelnou údržbu. Bylo rozhodnuto o úpravě zde stojícího domku tak,
aby jej mohla využívat mateřská škola pro svou potřebu. – rovněž není splněno)
305/05 ceny reklamních ploch
324/06 pronájem části obecního pozemku firmě ZZJM s.r.o.
329/06 dobudování VO Janová – Řečiska
KV navrhuje ZO přijmout opatření vedoucí ke splnění těchto usnesení.
2. Plnění opatření kontroly KV
1.

KV doporučuje ZO přijmout vyhlášku o volném pohybu psů.
Vyhláška byla upravena a je připravena k projednání na jednání zastupitelstva obce

2.

Dopravní situace v obci - v zimním období nastaly případy, kdy auto zaparkované v zákazu stání,
znemožnilo či ztížilo zimní údržbu.
Obec zaslala upozornění majitelům osobních automobilů v problematických oblastech, kde upozorňuje
na zákaz stání.
Usnesení KV z 16. 6. 2009 : KV vyzývá zastupitelstvo obce, aby ve spolupráci s PČR zabezpečilo
dodržování dopravních předpisů a průjezdnost komunikací v obci.

2. Problémy při výstavbě cyklostezky
Karel Eliáš upozornil na skutečnost, že při skrývce zeminy při budování cyklostezky docházelo
k případům, kdy o odvozu zeminy občanům Janové došlo bez vědomí starosty obce. Karel Eliáš v této
souvislosti uvedl, že již 14 dnů před plánovanými pracemi na budování cyklostezky upozornil starostu obce,
že by bylo vhodné dohodnout podmínky prodeje a veřejně nabídnout možnost prodeje zeminy občanům
Janové. Rovněž připomněl, že dosud (23. 11. 2009) nebylo stanoveno, kdo a kolik bude za zeminu platit.
Starosta obce uvedl, že uvedenou problematiku řeší a občané většinou souhlasí s úhradou za zeminu.
Karel Eliáš rovněž upozornil, že docházelo k odvozu zeminy nákladními auty firmy realizující výstavbu
cyklostezky, což osobně zaznamenal dne 4. 11. 2009. Přestože ihned informoval o této skutečnosti starostu
obce, nebyl tento problém dosud (23. 11. 2009) vyřešen. Následnou kontrolou zjistil, že došlo k odvozu cca
40 m3 zeminy. Starosta obce uvedl, že tento problém řešil s odpovědným pracovníkem realizující firmy, který
uvedl, že si této skutečnosti není vědom.
Usnesení:
KV vyzývá starostu obce, aby zajistil zaplacení za zeminu, která byla vytěžena při stavbě cyklostezky.
V souvislosti s výstavbou cyklostezky upozornil Karel Eliáš na poškození místní komunikace v lokalitě
Řečiska.
Usnesení:
KV vyzývá starostu obce, aby zajistil obnovu komunikací poškozených při stavbě cyklostezky.

3. Oprava schodků na obecní úřad
KV se zabýval podnětem M. Řepky k opravě schodků na obecní úřad, jemuž se zdála cena za
vybudování nepřiměřeně vysoká. Karel Eliáš předložil k nahlédnutí položkový rozpočet dodavatelské firmy
(TM Stav) a také kontrolní položkový rozpočet firmy DNK. Porovnáním bylo zjištěno, že cena za zhotovení
díla firmou TM Stav je více než dvojnásobná ve srovnání s předpokládanou cenou firmy DNK. KV vzal na
vědomí stanovisko starosty obce, že zakázka byla realizována zároveň s jinou zakázkou, kterou firma
TM Stav prováděla pro obec. Starosta obce přijal osobní odpovědnost za realizaci této sporné zakázky.
Usnesení:
KV doporučuje starostovi obce, aby při realizaci prací (nejen stavebních) oslovil více firem k vypracování
návrhů rozpočtů. KV zároveň doporučuje, aby při výběru firem bylo přihlédnuto k možnosti využití místních
podnikatelů.

3. Ozdravný ořez stromů
Na návrh uveřejněný v Janovských listech 3/2009 reagovalo celkem 6 občanů, kteří požádali o ořez
stromů, které stojí na obecních i soukromých pozemcích. Karel Eliáš se těmito žádostmi zabýval a doporučil
vyhovět žádostem občanů. Starosta obce uvedl, že plánuje provést ozdravný ořez nejen u stromů, na které
upozornili občané, ale i na jiných stromech, které, zejména při větrném počasí, ohrožují okolí (lípy u
autobusové zastávky, kaštany před kavárnou apod.).
Usnesení:
KV pověřuje Karla Eliáše, aby ve spolupráci se starostou obce zabezpečil ořez stromů.
4. Provoz mateřské školy během prázdnin
Na návrh J. Halaše KV diskutoval možnost provozu mateřské školy během prázdnin. Karel Eliáš uvedl, že
již v této souvislosti hovořil s ředitelkou ZŠ a MŠ Janová. Pí ředitelka předběžně vyčíslila finanční náklady,
které by s provozem MŠ vznikly obci. Starosta obce vyslovil předběžný souhlas s tím, že bude záležet na
zájmu rodičů o tuto službu.
Usnesení:
KV pověřuje Karla Eliáše zjištěním zájmu rodičů o fungování mateřské školy v průběhu prázdnin.

