Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
9.října 2013
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
18,30 hod.
1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod.. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Bylo přítomno devět členů zastupitelstva obce, které je tímto usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Taťána Hradová.
Na návrh starosty obce byl program doplněn o 2 body.
• Žádost o příspěvek na hudbu při pořádání tradičních hodů – SDH Janová
• Žádost o příspěvek pro rok 2014-organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých ve Vsetíně
Zastupitelélé souhlasili s doplněným programem jednání.
Návrh usnesení č.356/1013: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.356/1013 bylo schváleno
Kontrola usnesení
266/11 – Došlo k určitému posunu tohoto problému, není však ještě dořešen.

trvá

2. Rozpočtové opatření č. 6/2013
V rámci dodržování rozpočtové kázně předložila účetní obce Miroslava Kotrlová zastupitelům ke schválení
návrh „Rozpočtového opatření č.6/2013“, které bylo všem zastupitelům zasláno před zasedáním
zastupitelstva. Objasnila jednotlivé položky rozpočtového opatření a dotazy zastupitelů.Zastupitelé
jednohlasně schválili „Rozpočtové opatření č. 6/2013“.
Rozpočtové opatření č.6/2013 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č.357/1013: Zastupitelstvo obce schvaluje předložené „Rozpočtové opatření č.6/2013“.
Hlasování : Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 357/1013 bylo schváleno
3.OZV č. 1/2014 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předložený návrh OZV č. 1/2014 byl zaslán ke kontrole“Odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Ministerstva vnitra“ panu Svatopluku Čechovi. Po provedených opravách a doplnění byl vyhláška opět
přeposlána zastupitelům k seznámení. Po diskuzi týkající se navýšení poplatku, zastupitelé předložený
návrh schválili. Ing. Karel Eliáš s navýšením poplatku od 1.1.2014 na částku 500,- Kč (dospělí) nesouhlasil.
Návrh usnesení č. 358/1013: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV. č.1/2014 s účinností dnem 1.1.2014
Hlasování: Pro:8, proti: 1 Ing. Karel Eliáš, zdržel se:0
Usnesení č. 358/1013 bylo schváleno
4. Žádost MASVHV
Obec Janová poskytla v roce 2010 Místní akční skupině Valašsko-Horní Vsacko vratnou půjčku ve výši
23.052,- Kč za účelem předfinancování její provozu.Obec Janová obdržela žádost o prominutí této vratné
půjčky a schválení změny vratné půjčky na finanční příspěvek (formou vzájemného zápočtu).Starosta obce
uvedl, že důvodem této žádosti je zajistit financování MAS na přechodné období 2014-2015. Uvedl také
dotace, které obec Janová čerpala z dotačních titulů vyhlášených MAS. Zastupitelé předloženou žádost
schválili.
Návrh usnesení č. 359/1013: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje finanční příspěvek na činnost Místní
akční skupině Valašsko-Horní Vsacko,o.s. ve výši 23.052,- Kč.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 359/1013 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 360/1013: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o vzájemném zápočtu
půjčky a příspěvku na činnost mezi obcí a MAS Valašsko Horní Vsacko, o.s.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 360/1013 bylo schváleno

5. Dohoda o spol.postupu realizace stavby silnice II/487
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace předložila „Dohodu o společném postupu přípravy
realizaci stavby „Silnice II/čáý: Ústí u Vsetína – Hovězí“ č. 140/13. Zástupci ŘSZK a obce Janová se dohodli
na společném postupu přípravy s realizace uvedené stavby, která bude realizována dle odsouhlasené
projektové dokumentace. Obec je budoucím vlastníkem stavby . Obec Janová se v této dohodě zavazuje při
přípravě stavby zajistit na vlastní náklady dokumentaci pro stavební povolení, pěší komunikace a vjezdy,
veřejné osvětlení, výběr zhotovitele. Dohoda o spol.postupu realizace stavby byla zastupitelům přeposlána
k seznámení.
Návrh usnesení č. 361/1013: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje uzavření Dohody o spol. postupu
realizace stavby silnice II/487 Ústí u Vsetína-Hovězí č. 140/13.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 361/1013 bylo schváleno
6. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a ENPRO Energo s.r.o.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena ENPRO Energo s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziřčí zaslala k
projednání „Smlouvu u zřízení věcného břemene číslo IE-128001132/006 týkající se provedení opravy a
posílení energetického zařízení, výměna stávajících a přidání nových vodičů stavby Vsetín-zdvojení VN 65
po Karolinku VNV(2.etapa) na pozemku p.č. 2816.
Návrh usnesení č. 362/1013: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje uzavření „ Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezí obcí a ENPRO Energo s.r.o.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 362/1013 bylo schváleno
7. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2837/1 (u ZŠ)
Na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr obce o prodeji části pozemku. Záměr byl řádně
vyvěšen na úřední desce, nebyl připomínkován. Jedná se asi o 6m2. Zastupitelé se dohodli na ceně 50,- Kč
za m2.
Návrh usnesení č. 363/1013: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje prodej části pozemku p.č. 2837/1 .
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 363/1013 bylo schváleno
8. Zadávací dokumentace-kanalizace Janová
Zastupitelům byl předložen návrh“Zadávací dokumentace“ a návrh „Smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„Kanalizace obce Janová“. Starosta obce oba návrhy doplnil vysvětlujícími komentáři. Zastupitelé obce poté
tyto dokumenty schválili.
Návrh usnesení č. 364/1013: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zadávací dokumentaci-Kanalizace
Janová a návrh Smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro:9, proti0, zdržel se:0
Usnesení č. 364/1013 bylo schváleno
9. Žádost o příspěvek na hudbu při pořádání tradičních hodů
SDH Janová zaslal žádost o příspěvek na hudbu při tradičním vodění barana, které se uskutečnilo
15.9.2013. Starosta obce uvedl, že tento příspěvek je poskytován organizátorům této tradiční akce
každoročně. Zastupitelé souhlasili s příspěvkem ve výši 4.000,- kč.
Návrh usnesení č.365/1013: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje finanční příspěvek na hudbu ve výši
4.000,- Kč.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 365/1013 bylo schváleno
10. Žádost o finanční příspěvek pro rok 2014
Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých ve Vsetíně zaslala prosbu o poskytnutí
sponzorského fiančního daru, který nutně potřebuje pro zajištění všech aktivit v pomoci sluchově postiženým
občanům na rok 2014. V roce 2013 byl této organizaci poskytnut finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Zastupitelé rozhodli poskytnout stejnou částku i pro rok 2014.
Návrh usnesení č. 366/1013: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 366/1013 bylo schváleno

11. Různé:
Starosta obce informoval zastupitele,že MěÚ Vsetín, odbor životního prostředí zaslal Usnesení a Oznámení
o zahájení řízení o stanovení výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem
stavby „cyklostezka“. Konečná výše odvodu byla stanovena v celkové výši 309.080,- Kč. Po zaplacení
celnímu úřadu, se 40% z částky vrací zpět do rozpočtu obce Janová.
Obecní úřad Janová byl informován Lesy České republiky,s.p., Správa toků-oblast povodí Moravy, že bude
provedeno odstranění nánosů z koryta vodního toku Janovský potok, p.č. 2821 v k.ú. Janová, z důvodu
snížení průtočného profilu koryta. Práce budou provedeny do konce roku 2013, poté co Správa toků ve
výběrovém řízení vybere zhotovitele. Za minimálních průtoků se odstranění nánosu nebude provádět.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18,30 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 6.11. 2013

Zapsala: Karla Vašťáková
Janová 11.10.2013

Ověřovatelé:

…...................................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Taťána Hradová

…..................................................
Karla Vašťáková
místostarostka

…........................................................
Jan Machalec
starosta obce

