Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo konání:
Přítomni:
Konec jednání:

4. září 2013
17,00 hod.
kancelář starosty obce
viz. prezenční listina
19,00 hod.

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno sedm členů, které je tímto
usnášeníschopné. Nepřítomni a omluveni Taťána Hradová a Ing. Jaroslav Tomanec.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Dalibor
Bartík. Na návrh starosty obce byl program doplněn o 3 body.
• Rekonstrukce silnice II/487 Ústí-Hovězí a umístění měřičů rychlosti
• Žádost o odkoupení části pozemku
• Změna dodavatele energie a plynu
Návrh usnesení č. 346/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 346/0913 bylo schváleno
Kontrola usnesení
266/11

Výměna pozemků s p. Kaizerem.
trvá
Bylo řešeno 19.6.2013 na 34. zasedání zastupitelstva, kdy pan Kaizer sdělil, že podá
novou žádost o odkoupení obecních pozemků, které zastavěl. Do dnešního dne
4.9.2013, žádost nebyla předložena.

2. Rozpočtové opatření č. 5, informace o hospodaření OÚ
Miroslava Kotrlová, účetní obce, předložila zastupitelům ke schválení Rozpočtové opatření č.5.
Návrh byl zaslán zastupitelům v časovém předstihu před zasedáním. Vysvětlila jednotlivé položky a
jejich úpravy. Dále pak informovala zastupitele o vrácení krátkodobého úvěru 1 199 000 Kč na
zateplení OÚ. K 31.7.2013 jsou příjmy 6 138 605 Kč, výdaje 5 447 469 Kč, hospodářský výsledek
691 136 Kč. Rozpočtové opatření č. 5 bylo zastupiteli schváleno. Rozpočtové opatření č. 5 je
přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 347/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č.5/2013“.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 347/0913 bylo schváleno

3. OZV č. 1/2014 – návrh
Místostarostka Karla Vašťáková předložila zastupitelům návrh OZV1/2014-o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Zastupitelům byly zaslány před zasedáním podklady k této vyhlášce. OZV č.1/2014 bude
vyvěšena k připomínkování na úřední desce i na stránkách obce. Tento návrh OZV bude
projednáván na dalším zasedání zastupitelstva. Podle nového návrhu se zvyšuje poplatek ze 450 Kč
na 500 Kč za osobu a rok.
Zastupitelé předložený návrh OZV č. 1/2014 berou na vědomí.

4. Finanční spoluúčast obcí na zajištění základní dopravní obslužnosti
Dne 7.8.2013 byla na Městském úřadě projednávána změna výše příspěvku obcí Zlínského kraje,
kterou obce poskytují na spolufinancování dopravní obslužnosti. Obcím byl předložen Krajským
úřadem ke schválení Dodatek č. 1 k původní smlouvě, který počítá s navýšením současného ročního
příspěvku, který činí 70 Kč/osobu. Obec Janová takto za rok 2013 zaplatí 52 360 Kč. Podle nové
smlouvy by za rok 2014 platila 85 Kč/osobu a následující rok 2015 již 100 Kč/osobu, přičemž ještě
v roce 2009 činil příspěvek 50 Kč/osobu a rok. V navrhovaném dodatku také nebylo zcela jasně
uvedeno, kolik by činil příspěvek po roce 2015. Z diskuse vyplynul návrh, aby se nepodepisoval
Dodatek ke smlouvě navržený krajským úřadem, ale pouze se zvýšil příspěvek na rok 2014, ale
pouze se zvýšil příspěvek na rok 2014. Starosta obce byl pověřen k podpisu Dodatku smlouvy pro
rok 2014 na zvýšení příspěvku obce Janová na dopravní obslužnost ve výši 85 Kč.
Návrh usnesení č. 348/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy
č. 0/0211/2010/DOP pro rok 2014, zvýšit finanční příspěvek na 85 Kč, za účelem zajištění dopravní
obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Hlasování: Pro:7, Proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 348/0913 bylo schváleno
5. Rekonstrukce veřejného osvětlení – III. etapa
Dle pověření z minulého zasedání zastupitelstva obce předložil starosta obce návrh na dokončení
rekonstrukce osvětlení v obci. Poslední fáze se týká 22 svítidel. Zastupitelé se dohodli, že III. fázi
rekonstrukce osvětlení dokončí bez čerpání dotací, protože v nejbližším období není tato možnost
reálná. Starosta obce uvedl, že v této souvislosti oslovil 3 firmy. Cenově nejvýhodnější nabídku
předložila firma EMPESORT s.r.o.,Valašské Meziříčí, která realizovala dosavadní rekonstrukci
osvětlení a je zároveň výrobce tohoto osvětlení. Tato firma navíc umožní placení ve splátkách.
Zastupitelé schválili dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení a podepsání Smlouvy o dílo s
firmou EMPESORT s.r.o.
Návrh usnesení č. 349/0913-Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení rekonstrukce veřejného
osvětlení a podepsání Smlouvy o dílo s firmou EMPESORT s.r.o.
Hlasování: Pro:5, proti:0, zdržel se: 2 (Dalibor, Bartík, Josef Pončík)
Usnesení č. 349/0913 bylo schváleno

6. Vícenáklady pří zateplení ZŠ Janová
Při zateplování základní školy vznikly v průběhu realizace stavby vícenáklady, které se
nepředpokládaly. Zastupitelé byli seznámení s jednotlivými položkami vícenákladů. Celková částka
činí 42 598 Kč. Zastupitelé souhlasili s proplacením uvedené částky.
Návrh usnesení č. 350/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení vícenákladů ve výši
42 598 Kč.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 350/0913 bylo schváleno
7. Žádost o pronájem kabelové sítě
Obec Janová obdržela od Občanského sdružení HovNet Hovězí žádost o pronájem kabelové sítě
Janová. Cenu za danou výpůjčku navrhují ve výši 3 000 Kč ročně s tím, že veškeré náklady s
úpravami sítě nese nabyvatel výpůjčky a při ukončení výpůjčky nebude po obci žádné z těchto
nákladů požadovat. Délku výpůjčky navrhují na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou.
Zastupitelé s předloženým návrhem výpůjčky souhlasili.
Návrh usnesení č. 351/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku na pronájem kabelové sítě.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 351/0913 bylo schváleno

8. Výpověď z umístění rozvodů veř.osvětlení na podpěrných bodech v majetku ČEZu.
Starosta obce informoval zastupitele, že část vedení NN v obci bude rekonstruována a dojde k
odstranění sloupů včetně konzol a jejich nahrazení novým zařízením. Na těchto sloupech je také
umístěno veřejné osvětlení, které je ve vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že obec chce zachovat
veřejné osvětlení v místech rekonstrukce, je povinna zajistit projektovou dokumentaci k novému
umístění veřejného osvětlení. Zastupitelé souhlasili s vypracováním projektové dokumentace.
Návrh usnesen č. 352/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace k
rekonstrukci části veřejného osvětlení.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 352/0913 bylo schváleno

9. Rekonstrukce silnice II/487 Ústí-Hovězí a umístění měřičů rychlosti
Starosta obce informoval zastupitele, že zhotovitelem stavby je firma Strabag. První etapa, v úseku
Ústí – začátek Janové bude zahájena 16.9.2013 a měla by trvat 2 měsíce. Druhá etapa JanováHovězí začne 1.4.2014. Termín dokončení je stanoven na 31.10.2014. Zastupitelé informace
starosty obce vzali na vědomí.
Vzhledem k tomu že se začala realizovat rekonstrukce silnice Ústí-Hovězí, otevřel starosta obce již
dříve diskutovanou instalaci měřičů rychlosti. Navrhl zařadit náklady na tuto akci do rozpočtu na
rok 2014.
Návrh usnesení č. 353/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenit na rok 2014 prostředky
ve výši 150 tis. Kč na nákup měřičů rychlosti.
Hlasování: Pro:6, proti:0, zdržel se:1(Aleš Olšák)
Usnesení č. 353/0913 bylo schváleno
10.Žádost o odkoupení pozemku
Obec Janová obdržela žádost o odkoupení části parcely č. 2837/1- ostatní plocha, která je ve
vlastnictví obce. Odkupovaná část pozemku činí cca 6m čtverečních.
Zastupitelstvo obce souhlasí se Záměrem obce o prodeji části pozemku.
Návrh usnesení č. 354/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr obce o prodeji části pozemku
p.č. 2837/1.
Hlasování:Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 354/0913 bylo schváleno
11. Změna dodavatele energie a plynu
Starosta obce informoval zastupitele o nové nabídce firmy Energie2 na dodávku elektrické energie a
plynu. Nabídka této firmy je podstatně výhodnější než současných dodavatelů. Zastupitelé po
diskuzi schválili změnu dodavatele elektrické energie a plynu a pověřili starostu obce k podpisu
smlouvy s firmou Energie2.
Návrh usnesení č. 355/0913: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dodavatele energie a plynu a
sepsání Smlouvy s firmou Energie2.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 355/0913 bylo schváleno
12. Různé:
Starosta obce seznámil zastupitele, že při zahájení školního roku byly zakoupeny upomínkové
předměty pro devět dětí prvního ročníku. S částkou 1 809 Kč a jejím proplacení zastupitelé
souhlasili.

Pro SDH Janová je v rozpočtu stanoven příspěvek 5 000 Kč, který bude vyplacen.
Starosta obce poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 19,00 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 9.10.2013 v 17,00 hod.
V Janové 9.9.2013
Zapsala: Karla Vašťáková

….....................................

Ověřil: Ing. Karel Eliáš

…......................................

Dalibor Bartík

….......................................

Karla Vašťáková, místostarostka

…........................................

Jan Machalec, starosta obce

…........................................

