Zápis z 40. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
27.11.2013
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
17,50 hod.
1. Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce starosta Jan Machalec zahájil v l7,00 hod. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno osm členů zastupitelstva, které je tímto
usnášeníschopné. Nepřítomna Taťána Hradová – omluvena. Zapisovatelem byla ustanovena Karla
Vašťáková, ověřovateli jmenování Ing. Karel Eliáš a Aleš Olšák. Starosta obce doplnil program
jednání o jeden bod:
• Rozpočtové opatření č.8/2013- návrh. Zařazení na začátek zasedání.
Návrh usnesení č. 373/1113: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 373/1113 bylo schváleno
2. Rozpočtové opatření č. 8/2013-návrh
Rozpočtové opatření č.8/2013 bylo zastupitelům zasláno před zasedáním zastupitelstva. Účetní obce
Miroslava Kotrlová zastupitelům zdůvodnila jednotlivé úpravy rozpočtových položek. V diskuzi
uvedla, že ke konci roku musí být příjmové dotační položky dle skutečnosti a rozpočet vyrovnaný.
Připravila výkaz FIN 2-12, jak bude vypadat podle upraveného rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 374/1113: Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č.8/2013“.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 374/1113 bylo schváleno
3. Zadávací dokumentace TDI pro akci „Kanalizace obce Janová“-nabídka
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na Technický dozor investora (TDI), byla
zastupitelům zaslána k prostudování před zasedáním zastupitelstva. Dotazy zastupitelů k zadávací
dokumentaci na TDI starosta obce objasnil. Zastupitelé s předloženou Zadávací dokumentací TDI
souhlasili.
Návrh usnesení č. 375/1113: Zastupitelstvo obce schvaluje „Zadávací dokumentaci TDI pro akci
„Kanalizace obce Janová“.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 375/1113 bylo schváleno
3. Mandátní smlouva-TDI pro akci “Kanalizace obce Janová“
Starosta obce předložil zastupitelům Mandátní smlouvu - TDI pro akci „Kanalizace obce Janová“.
Starosta obce požádal zastupitele o pověření k podpisu této smlouvy s vítězem výběrového řízení
na TDI. Zastupitelé souhlasili a pověřili starostu obce k podpisu této Mandátní smlouvy.
Návrh usnesení č. 376/1113: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Mandátní
smlouvy na TDI pro akci „Kanalizace obce Janová“.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 376/1113 bylo schváleno
4. Různé:
Petřeková Michaela DiS zaslala zápis ze schůze sportovně kulturního výboru, Sdružení janovských
rodičů a přizvaných hostů. Dotázala se možnost bezplatného zapůjčení sportovní haly pro
připravované akce - Papučový bál a Pyžamový karneval s Večerníčkem. Starosta obce vyslovil
souhlas.

Zápis ze schůze sportovně kulturního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Dalibor Bartík upozornil na problémy s osvětlením sportovní haly (nutné časté nastavování doby
svícení). Starosta obce přislíbil vyřešení tohoto problému.
Jan Machalec, starosta obce, uvedl, že Zlínským krajem byla písemně přislíbena finanční výpomoc
na akci Kanalizace obce Janová. Peníze by měly být obci uvolněny v roce 2015.
Manželé Němcovi se dotazovali, zda bude kanalizace budována i v lokalitě Řečiska II a zda bude
provedena následná oprava komunikace. Starosta obce Jan Machalec ujistil, že se kanalizace bude
budovat i v této lokalitě a následně bude provedena oprava komunikace.
Pan Radim Kopecký se dotazoval, jak vypadá situace s příjezdovou cestou k jejich nemovitosti. Pan
starosta sdělil, že bylo provedeno zaměření a nyní je vypracováván geometrický plán, na základě
kterého bude vypracována kupní a směnná smlouva s manžely Kaizerovými. Dle názoru zastupitelů
proběhlo zaměření pozemku tak, jak bylo dohodnuto při místním šetření, a považují šířku cesty za
dostatečnou. Manželé Kopečtí nesouhlasí s šířkou cesty, považují ji za úzkou.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 17,50 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude jak již bylo stanoveno 11.12.2013.
Zapsala : Karla Vašťáková
Janová 29.12.2013

Ověřovatelé:

…..............................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Aleš Olšák

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

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

