Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Janová
Číslo zasedání:
Termín zasedání:
Místo zasedání:
Zahájení zasedání:
Přítomni:
Konec zasedání:

34
19. 6. 2013
kancelář starosty obce
17,00 hod.
viz. prezenční listina
18,30

1.Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod.. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno devět členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce je
tímto usnášeníschopné.
• Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenování Ing. Karel Eliáš a
Josef Pončík.
• Vzhledem k tomu, že se ředitel školy Mgr. Michal Lucbauer omluvil z účasti na zasedání
zastupitelstva, byly body 5 a 6 z programu vypuštěny.
Starosta obce doplnil program jednání o tři body:
- Smlouva o zřízení věcného břemene s ENPRO Energo spol. s r.o. (bod č. 4)
- Veřejné osvětlení 3 etapa (bod č. 6)
- Řešení přístupové komunikace Hořansko (Usnesení 266/11) bod č. 9
Zastupitelé s navrženou změnou souhlasili.
Návrh usnesení č. 335/0613: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený a doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 335/0613 bylo schváleno
Kontrola usnesení
266/11

Výměna pozemků s p. Kaizerem – viz bod č. 9

trvá

2. Rozpočtové opatření č. 4 – Přijetí překlenovacího úvěru na zatepelní budovy OÚ
V rámci dodržování rozpočtové kázně Miroslava Kotrlová předložila zastupitelům „Rozpočtové
opatření č. 4 - Přijetí překlenovacího úvěru na zateplení budovy OÚ“. Zastupitelé rozpočtové
opatření jednohlasně schválili.
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Návrh na usnesení č. 336/0613: Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č. 4“
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 336/0613 bylo schváleno
3. Zpráva č. 267/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janová za rok 2012
Výše uvedená zpráva o přezkoumání hospodaření byla vyvěšena na úřední desce 31. 5. - 17. 6. 2013
i na webových stránkách obce. Nebyla připomínkována. Zastupitelé se zprávou souhlasili.
Návrh usnesení č. 337/0613 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Janová za rok 2012.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 337/0613 bylo schváleno
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce Jan Machalec předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemen
IE-12-8001132/015. Jedná se o smlouvu mezi obcí Janová a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupena ENPRO Energo s r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí. Byla provedena výměna
stávajících sloupů za nové a přidání tří nových vodičů- název stavby: Vsetín-zdvojení VN 65 po
Karolinku VNV (3. etapa).

Návrh usnesení č. 338/0613: Zastupitelstvo obce schvaluje“ Smlouvu o zřízení věcného břemene
IE-12-8001132/015“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 338/0613 bylo schváleno
5. Závěrečný účet obce Janová za rok 2012
Miroslava Kotrlová, účetní obce seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce Janová za rok
2012. Závěrečný účet je k připomínkování vyvěšen (20.6.-8.7.) na úřední desce i na stránkách obce.
Zastupitelé předložený závěrečný účet vzali na vědomí.
Závěrečný účet je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 339/0613: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí „Závěrečný účet obce
Janová za rok 2012“.

6. Veřejné osvětlení – 3 etapa
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou společnosti EMPEMONT na instalaci 22 ks
parkových svítidel vč. časovače. Tuto investici lze rozdělit až na tři roky na splátky bez navýšení.
Zastupitelé s předloženou nabídkou nesouhlasili s tím, že se počká, zda bude v příštím roce
vyhlášen vhodný dotační titul
Návrh usnesení č. 340/0613: Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku společnosti
EMPEMONT s.r.o.

7. Kanalizace - informace
Finanční prostředky na kanalizaci jsou schválené a podepsané ministrem. Záměr obce je vyvěšen na
webových stránkách Věstníku veřejných zakázek. Výběr zhotovitele stavby bude provádět firma
Allowance s.r.o. s níž je sepsána Mandátní smlouva. S vítěznou firmou podepíše obec smlouva,
kterou bude následně schvalovat ministerstvo životního prostředí. Starosta obce uvedl, že stavební
práce by v případě dodržení termínů mohly začít na podzim.
Návrh usnesení č. 341/0613: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu zajišťování
kanalizace obce.
8. Společnost Valašská vodohospodářská a.s. a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Taťána Hradová seznámila zastupitele s průběhem valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko a řádné valné hromady společnosti Valašská vodohospodářská a.s. Průběh jednání dle
pozvánky, informace o činnosti, Závěrečný účet, Rozpočet na rok 2013, Usnesení jsou založeny k
nahlédnutí na OÚ. Zastupitelé vzali na vědomí informace z valných hromad.
Návrh usnesení č. 342/0613: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace s valných hromad
společností Valašská vodohospodářská a.s. a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
9. Řešení přístupové komunikace Hořansko
Pan Kaizer předložil zastupitelů nový návrh na výměnu pozemků mezi ním a obcí Janová. Tento
návrh se liší od toho, který byl dojednán při místním šetření. Zastupitelé nesouhlasí s novým
návrhem pana Kaizera a trvají na svém původním rozhodnutí, které bylo dohodnuto přímo na místě
při osobním jednání. Pan Kaizer sdělil, že si podá novou žádost o odkoupení zastavěných obecních
pozemků.
10.Různé
Starosta obce informoval zastupitele, že ve čtvrtek 20.6. 2013 proběhne pod záštitou obce a ZŠ
Janová na hřišti TJ Janová sportovní olympiáda malotřídních škol.
Dále pak informoval, že byly zahájeny práce na zateplení budovy ZŠ Janová.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání ukončil v 18,30 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 4.9.2013.

Janová 24.6.2013
Ověřovatelé zápisu :

…....................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Josef Pončík

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

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

