Zápis z jednání kontrolního výboru obce Janová, konaného dne
12. 4. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty obce
1. Zahájení
Karel Eliáš navrhl pro lepší přehlednost číslovat usnesení kontrolního výboru (KV) podobně jako
usnesení zastupitelstvy obce (ZO). Přijato všemi hlasy.
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Kontrolou usnesení ZO bylo zjištěno, že níže uvedená usnesení ZO nebyla zcela nebo zčásti
splněna.
399/04
Uhrazení nákladů na opravu sporáku a trouby ve školní jídelně z rezervního fondu a
navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ na rok 2010 o 25 000 Kč.
350/10
umístění dopravní značky a přesunutí dopravní značky „Janová“
před odbočku na Řečiska
43/12
umístění dopravních značek u autobusové zastávky
45/12
projekt pro reklamu na budově tělocvičny86/02
dětské hřiště - k projednání s TJ (hřiště TJ)
Karel Eliáš uvedl, že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Nesplněna zůstávají především záležitosti
dlouhodobého charakteru. Starosta obce uvedl, že se průběžně pracuje na splnění všech usnesení.
3. Kontrola plnění usnesení KV
Usnesení z 23.11.2009: „KV vyzývá starostu obce, aby zajistil zaplacení za zeminu, která byla
vytěžena při stavbě cyklostezky.“
Starosta obce uvedl, že ačkoliv byla původně dohodnutá částka za zeminu, nakonec se od placení
upustilo. KV tento postup schválil.
Usnesení z 23.11.2009: „KV vyzývá starostu obce, aby zajistil obnovu komunikací poškozených při
stavbě cyklostezky“.
Tento bod byl splněn jen z části. Karel Eliáš uvedl, že oprava proběhla, ale nebyla zabezpečena
v dostatečné míře. Komunikace je stále poškozena a to zejména v zatáčce mezi částí Řečiska I. a
Řečiska II. Dále uvedl, že v zatáčce mezi částí Řečiska I. a Řečiska II byla oprava provedena
zasypáním kameninou. Kamenina se rozšiřuje po celé cestě, znečišťuje vozovku. Vzhledem k tomu,
že se jedná o zatáčku, je zde nebezpečí úrazu zejména cyklistů. Z diskuse vyplynul požadavek
používat na opravu komunikací vhodný materiál. V tomto smyslu také KV přijal usnesení.
Usnesení z 8.9.2010: „KV doporučuje starostovi obce přijmout takové opatření, aby byly
odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole. KV doporučuje starostovi obce uzavřít s TJ Tatran
Janová takovou dohodu o užívání šatny, která by umožnila, lepší využívání sportovní haly.“
Byly odstraněny téměř všechny nedostatky zjištěné při kontrole. Zbývá zajistit lepší osvětlení
venkovního nápisu. Starosta obce uvedl, že k nápravě by mělo dojít při instalaci úchytů na reklamy.
Členové KV poukazovali na to, že stále ještě nejsou instalovány úchyty. Obec by již dávno mohla
inkasovat peníze za reklamu. Starosta obce byl dotazován, proč již nejsou zajištěni pronajímatelé
ploch určené k reklamě. Přijali usnesení vyzývající starostu obce k aktivnějšímu přístupu při
zjišťování zájemců o reklamu. Z diskuze vyplynulo, že k instalaci úchytů byla vybrána firma DNK.
Členové KV kritizovali skutečnost, že nebylo osloveno více firem a nebylo provedeno cenové
srovnání nabídek. Bylo přijato usnesení doporučující starostu oslovovat v případě obecních zakázek
více firem.
Usnesení z 8.9.2010: „KV doporučuje zastupitelstvu obce kontrolovat čísla parcel pozemků
uvedených na dohodách a smlouvách uzavíraných obcí.“

V tomto případě šlo o pronájem části pozemku p.č. 924/1, což je pozemek, který je ve vlastnictví TJ
Tatran Janová a pozemky na kterých bylo (je) prodej zeleniny provozováno skutečně patří ŘS ZK.
V současné době se prodej zeleniny provádí bez povolení obce či ŘS ZK. Karel Eliáš poukázal na
rozpor, kdy zastupitelstvo původně schválilo pronájem části pozemku paní Fojtů, ale ve smlouvě o
pronájmu byl uveden p. Barnáš. Starosta obce uvedenou skutečnost vysvětlil tím, že paní Fojtů
podstoupila právo na pronájem p. Barnášovi. Členové KV upozorňovali, že prodej zeleniny se děje
na nepříliš vhodném místě, kde je ohrožována dopravní bezpečnost. Členové KV diskutovali nad
vhodnějším místem, kde by se prodej zeleniny mohl uskutečňovat. Doporučili starostovi obce
oslovit prodejce s nabídkou možnosti prodeje na parkovišti u sportovní haly.
Usnesení z 8.9.2010: „KV konstatuje, že docházka zastupitelů i členů KV byla dobrá. U FV slabá
účast znehodnocuje provedené kontroly.“ Karel Eliáš uvedl, že podle zákona o obcích, je člen
zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání
jiných orgánů obce, je-li jejich členem. Pozvánka na zasedání ZO je pro člena ZO zároveň
omluvenkou do zaměstnání. KV uložil předsedovi KV sledovat docházku členů ZO, KV a FV.
Karel Eliáš uvedl, že v době od června 2009 do března 2011 neprovedl FV kontrolu účetnictví ve
škole. V této době byl uskutečněn pokus o kontrolu 10.4 2010. Škola však nepředložila požadované
dokumenty. KV konstatoval, že kontrola účetnictví ZŠ a MŠ Janová nebyla provedena 20 měsíců.
Tato prodleva byla také způsobena odporem k této kontrole ze strany školy. KV vyslovuje za
provedenou kontrolu FV pochvalu.
Usnesení z 8.9.2010: „KV doporučuje starostovi obce přijmout preventivní i represivní opatření
(např. dechové zkoušky na alkohol), kterými by zamezil požívání alkoholu zaměstnanců obce
v pracovní době.“ Starosta Jan Machalec uvedl, že kontroly jsou prováděny. Nebyl však zjištěn
případ, že by někdo ze zaměstnanců obce „nadýchal“. Na dotaz Karla Eliáše starosta obce uvedl, že
z těchto namátkových kontrol nejsou dělány zápisy. Po diskuzi o tomto tématu KV doporučil
starostovi obce nadále provádět preventivní namátkové dechové zkoušky u zaměstnanců obce.
4. Kontrola způsobu prodeje vytěženého dřeva
Na jednání ZO dne 19. 1. 2011 Karel Eliáš navrhoval provádět výběrová řízení při prodeji dřeva.
Navrhl, aby bylo při prodeji dřeva osloveno více odběratelů a vybrána nejvyšší nabídka. Starostou
sdělil, že výběrové řízení se vyplatí provádět jen při větší těžbě 50-100 m3. Na dotaz Karla Eliáše
starosta obce uvedl, že byla provedena těžba dřeva cca 360 m3. Před touto těžbou podalo nabídky 5
zájemců. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že dřevo bylo prodáno zájemci s nejvyšší nabídkou.
KV konstatoval, že starosta obce provedl výběrové řízení na prodej dřevní hmoty.
4. Různé
Jana Halašová uvedla, že v budově OÚ bývá cítit kouř. Uvedla, že podle zákona č. 379/2005 Sb.,
musí být ve veřejných budovách dodržován zákaz kouření. Dalibor Bartík i Karel Eliáš potvrdili, že
cigaretový kouř rovněž zaznamenali. KV vyzval starostu obce k zajištění dodržování zákazu
kouření v budově obecního úřadu.
Starosta obce byl upozorněn na znečistění okolí autobusové a především vlakové zastávky. Přestože
okolí vlakové zastávky není v majetku obce, měla by obec dbát o veřejná prostranství v obci,
zejména pokud jde o „vstup“ do obce. KV vyzval starostu k zajištění pravidelného úklidu v okolí
autobusové, vlakové zastávky, u Jednoty a pod..
Členové KV upozornili starostu obce na časté ústní stížnosti občanů Janové na množící se volně
pobíhající psy. KV vyzval starostu obce k uplatnění všech možných prostředků k zajištění
dodržování vyhlášky o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích.

