Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo jednání:
Přítomni:
Konec jednání:

24.října 2012
17,00 hod.
kancelář starosty obce
viz. prezenční listina
19,30 hod.

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod.. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Bylo přítomno osm členů zastupitelstva obce, které je tímto usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Michaela
Petřeková Dis. Dle návrhu starosty obce byl navržený program upraven. Bod č. 11 byl přesunut na jednání
ihned po bodu č.2. Zastupitelé souhlasili s upraveným programem jednání.
Návrh usnesení č.251/10: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.251/10 bylo schváleno
Kontrola usnesení
242/08, 243/08 – Záměr obce směnit a koupit pozemky p.č. 2859 a p.č. 991/2. Uvedeným majetkovým
vypořádáním bude umožněn přístup k rodinnému domu manželů Kopeckých a jejich námitka proti směně
není opodstatněná. Po objasnění uvedeného problému požádal starosta obce o stanovisko zastupitelů k
této záležitosti. Zastupitelé souhlasili se sepsáním kupní a směnné smlouvy.
Návrh usnesení č. 252/10: Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání kupní a směnné smlouvy p.č.2859 a p.č.
991/2 ostatní plocha v k.ú. Janová.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 252/10 bylo schváleno
2. Rozpočtové opatření č. 5/2012
V rámci dodržování rozpočtové kázně předložila účetní obce Miroslava Kotrlová zastupitelům ke schválení
návrh „Rozpočtového opatření č.5/2012“, které bylo všem zastupitelům zasláno před zasedáním
zastupitelstva. Objasnila jednotlivé položky rozpočtového opatření a dotazy zastupitelů.
Zastupitelé jednohlasně schválili „Rozpočtové opatření č. 5/2012“.
Rozpočtové opatření č.5/2012 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č.253/10: Zastupitelstvo obce schvaluje předložené „Rozpočtové opatření
č.5/2012.
Hlasování : Pro:8, Proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 253/10 bylo schváleno
3.OZV č. 1/2012 návrh o místním poplatku – komunální odpad
Paní Vašťáková informovala, že s účinností od 1.7.2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace přinesla především zásadní změny: byl
rozšířen okruh poplatníků, došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku, byla zavedena společná
odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku. Dle zaslaného Metodického
materiálu odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV byl zpracován návrh nové OZV č. 1/2012.
Z předložených nákladů a příjmů na svoz komunálního odpadu vyplývá, že celková bilance je přibližně
vyrovnaná. Není proto nutné, aby byl poplatek navyšován. Zastupitelé vzali na vědomí předložený návrh
OZV, který bude připraven ke schválení do příštího zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 254/10: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložených návrh OZV. č.1/2012.
4. Delegování na Valnou hromadu Valašská vodohospodářská
Starosta obce Jan Machalec požádal zastupitele o navrhnutí delegáta a náhradníka na Valnou hromadu
Valašská vodohospodářská. Zastupitelé navrhli delegáta Taťánu Hradovou a náhradníka starostu obce Jana
Machalce.
Návrh usnesení č.255/10:Zastupitelstvo obce schvaluje delegáta Taťánu Hradovou a náhradníka starostu
obce Jana Machalce na Valnou hromadu Valašská vodohospodářská.
Hlasování: Pro: 8, Proti:0, Zdržel se:0
Usnesení č. 255/10 bylo schváleno
5. Schválení Kupní smlouvy na pozemky cyklostezka
Při stavbě cyklostezky bylo nutné využít části pozemků p.č.2931/9, 2931/5, 2931/3, 2931/4, 2931/8, 2931/7,
které byly v soukromém vlastnictví. Se všemi dotčenými byly proto uzavřeny smlouvy o budoucích
smlouvách. Starosta obce předložil ke schválení kupní smlouvu na tyto pozemky. Zastupitele tuto kupní
smlouvu schvalují.

Návrh usnesení č. 256/10: Zastupitelstvo obce schvaluje „Kupní smlouvu na pozemky cyklostezka.“
Hlasování:Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 256/10 bylo schváleno
6.Schválení Kupní smlouvy na pozemek dětské hříště
Starosta obce předložil ke schválení kupní smlouvu na pozemky p.č. 918/5 a p.č.918/7, za předem
dohodnutou cenu 30,-Kč/m2. Tyto pozemky byly využity ke stavbě dětského hřiště. Zastupitelé souhlasí
s uzavřením této kupní smlouvy.
Návrh na usnesení č. 257/10: Zastupitelstvo obce schvaluje „Kupní smlouvu na pozemky p.č. 918/5 a
p.č.918/7.“
Hlasování:Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 257/10 bylo schváleno
7.Schválení smlouvy o zřízení věc.břemene mezi Povodím Moravy, obcí Janová
a SVHV
Cyklostezka v katastru obce Janová vede z velké části po pozemcích Povodí Morava a.s. (pozemky p.č.
2931/2,11, 13, 15, 16, 17). Proto muselo být na dotčených pozemcích zřízeno věcné břemeno. Byl vyhoven
znalecký posudek, podle kterého byla určena částka za zřízení věcného břemene, která byla vyčíslena na
113.970,- Kč. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení kupní smlouvu o zřízení věcného břemene.
Zastupitelé s uzavřením smlouvy souhlasí.
Návrh usnesení č. 258/10: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Povodím Moravy a obcí Janová a SVHV.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 258/10 bylo schváleno
8. Schválení dodatku ke smlouvě o správě digitální technické mapy
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení „Dodatek ke smlouvě o správě digitální technické mapy
obce“, podle které se zvyšuje poplatek za správu digitální technické mapy obce z LXXX na xxxx na 1
obyvatele. Nově by tak polatek činil 2.760,- Kč ročně. Zastupitelé souhlasí s dodatkem ke smlouvě.
Návrh usnesení č. 259/10: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o správě digitální technické
mapy
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 259/10 bylo schváleno
9. Plán financování obnovy veřejné kanalizace
Podle zákona č. 274/2001 a vyhlášky č. 428/2001 Sb. je obec, která provozuje veřejnou kanalizaci pověřena
zpracovat plán financování obnovy kanalizace. Tento plán byl zpracován v roce 2010, ale nebyl schválen
zastupitelstvem obce. Podle výše uvedeného zákona si musí obce ukládat na obnovu kanalizace určenou
finanční částku. Obec Janová má vydané stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace a přislíbenou
dotaci na výstavbu kanalizace, bude po jejím vybudování veřejná kanalizace převedena na dešťovou
kanalizaci. Vzhledem k těmto skutečnostem nemusí obec Janová ukládat žádné finanční prostředky.
Zastupitelstvo obce schválili ukládat na obnovu kanalizace 0 Kč.
Návrh na usnesení č. 260/10 Zastupitelstvo obce schvaluje na obnovu kanalizace částku 0 Kč.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 260/10 bylo schváleno
10. Prodej části pozemku p.č. 1768/7
Po upřesnění požadavku a zdůvodnění zájemce o odkoupení části pozemku p.č. 1768/7 , zastupitelé
souhlasili s prodejem. Zaměření na vlastní náklady zájemce o odkoupení a za dohodnutou kupní cenu 25,Kč za m2.
Návrh usnesení č. 261/10 : Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1768/7
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 261/10 bylo schváleno
11. Prodej části pozemku p.č. 1067/2 a směna části pozemku p.č.1067/9 a p.č.1067/6
Výše uvedený požadavek prodej a směnu části pozemku osobně projednával starosta obce s majitelem a
žadatelem o koupi. Výsledek jednání starosta obce objasnil zastupitelům. Zastupitelstvo obce souhlasí s
prodejem části pozemku p.č. 1067/2 a se záměrem obce se směnou části pozemku p.č.1067/9 a p.č.
1067/6.
Návrh usnesení č. 262/10: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce směnit části pozemku p.č. 1067/9 a
p.č. 1067/6.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se: 1 (Ing. Karel Eliáš)
Usnesení č. 262/10 bylo schváleno

12.Různé
Radoslav Korytář požádal o opravu osvětlení i rozhlasu v lokalitě Řečiska II. Starosta obce přislíbil provedení
opravy.
Pan Korytář byl pracovníky Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje (ŘSD ZK) informován, že posunutí
značky označující začátek a konec je možné, pokud obec Janová zpracuje k tomuto přeložení projekt.
Starosta obce předložil dřívější vyjádření ŘSD ZK podle kterého bude dopravní situace řešena značkami
„snížená rychlost“. Na základě nových skutečností zastupitelé pověřili starostu obce opět jednat o posunutí
dopravního značení.
Návrh usnesení č. 263/10: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání s ředitelstvím Silnic o
posunutí dopravního značky začátek/konec obce.
Starosta obce Jan Machalec předložil žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
oblastní odbočka Vsetín, o finanční příspěvek. Zastupitelé konstatovali, že schvalují příspěvky pro občany
obce Janová. Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto žádost o finanční podporu.
Ředitel školy požádal o zakoupení nového el. bojleru do mateřské školy, výměnou za stávající, 80 l, který je
nefunkční. Starosta obce informoval zastupitele, že bude zakoupený nový 50 l
Josef Pončík požádal o prominutí poplatku za zapůjčení tělocvičny pro volejbalový turnaj 1.12.2012.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 19,30 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 21.11. 2012
Janová 29.10.2012

Ověřovatelé:

…...................................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Michaela Petřeková DiS

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

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

