Zápis z 48. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 24.1.2018 , od 17:00 hodin.

Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
( omluven Bronislav Soukup )

Bod 2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na návrh starosty byl program doplněn o bod
Schválení žádosti o poskytnutí dotace z programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje a programu
MZČR a bod Žádost o odkoupení obecního pozemku.
Návrh usnesení 475/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 475/0118 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír Kotrla a Jaroslav Tomanec, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 476/0118: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Jaroslava
Tomance, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 476/0118 bylo schváleno.

Kontrola usnesení 364/0217 - trvá

Bod 3 – Odprodej pozemků
Starosta obce navrhl schválení odprodej pozemků 2778/1, 1921, 2022/10 o celkové výměře 48m2 za cenu
75,-Kč/m2. Záměr obce odprodeje pozemků byl řádně vyvěšen na úřední desce, žádný další zájemce se
nepřihlásil a nikdo nevznesl námitky.
Návrh usnesení 477/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje odprodej pozemků 2778/1, 1921, 2022/10 o
celkové výměře 48m2 za cenu 75,-Kč/m2
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 477/0118 bylo schváleno.

Bod 4 – Schválení výše odměn u neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády
ze dne 11. září 2017
Starosta obce předložil zastupitelům návrh schválení výše odměn u neuvolněných členů zastupitelstva dle
nařízení vlády ze dne 11. září 2017 dle Přílohy nařízení vlády 318/2017Sb. Návrh zvýšení odměn od 1.2.
2018.
Návrh usnesení 478/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
dle nařízení vlády č. 318/2017 od 1.2. 2018.
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Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 478/0118 bylo schváleno.

Bod 5 – Schválení dodavatele na revitalizaci hřbitova
Starosta obce informoval zastupitele o výběrovém řízení na dodavatele na revitalizaci hřbitova, které
proběhlo dne 23.1.2018 v prostorách OÚ Janová za přítomnosti výběrové komise ve složení Dalibor Bartík,
Jaroslav Tomanec a Tomáš Kocurek ze Zděchova. Z pěti oslovených nabídek se do výběru zařadily tři firmy.
Výběrová komise vybrala stavební firmu TM Stav, spol. s r.o. Vsetín s nejnižší nabídkou, která činila
2.928.405,-Kč.
Návrh usnesení 479/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje dodavatele na revitalizaci hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 2 (Olšák Aleš, Kotrla Lubomír)
Usnesení č. 479/0118 bylo schváleno.

Bod 6 – Schválení vyčlenění vlastních prostředků na revitalizaci hřbitova
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na schválení vyčlenění vlastních prostředků na
spolufinancování revitalizace hřbitova.
Návrh usnesení 480/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje vyčlenění vlastních prostředků na
revitalizaci hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 2 (Olšák Aleš, Kotrla Lubomír)
Usnesení č. 480/0118 bylo schváleno.

Bod 7 – Webové stránky obce
Místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem na nového dodavatele webových stránek obce. Bylo
osloveno několik firem v celé republice, které by splňovaly požadavky obce. Nejlepší nabídku, která splňovala
kritéria týkající se zabezpečení datových toků, velikosti emailové schránky a celkové roční ceny (tvorba
stránek 24.900,-Kč bez DPH , webhosting 6.900,-Kč ročně) předložila firma Galileo corporation.
Návrh usnesení 481/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje změnu dodavatele obecních webových
stránek
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 481/0118 bylo schváleno.
Od 17,45 hodin byla omluvena zastupitelka Ing. Hromadová.

Bod 8 – Žádost o poskytnutí dotace z programu na podporu venkova Zlínského kraje a MZČR
Starosta obce navrhl zastupitelům schválit podání Žádosti o poskytnutí dotace z programu na podporu
venkova Zlínského kraje a MZČR na revitalizaci hřbitova. Tato žádost je již ve fázi zpracování.
Návrh usnesení 482/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace
z programu na podporu venkova Zlínského kraje a MZČR.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 482/0118 bylo schváleno.

Bod 9 - Žádost o prodej pozemku
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti o odkoupení obecního pozemku v katastru obce Janová
lokalita Hořansko. Parcely č. 1700/1, p.č. 1700/2 , p.č. 1700/3, celková výměra 0,4ha
Návrh usnesení 483/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje záměr obce o prodeji pozemku
v katastrálním území Janová o výměře 0,4ha.
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 483/0118 bylo schváleno.

Různé:
Zastupitel Lubomír Kotrla se dotazoval, jakým způsobem je ošetřeno v zimním období odklízení komunikací
od napadaného sněhu v obci Janová. Starosta ho informoval, že je sepsána smlouva týkající se odklízení
hlavních i ostatních komunikací.

Zápis byl vyhotoven dne: 30.1. 2018
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 14.2.2018 v 17,00 hodin.

Zapisovatel:

Taťána Hradová

Ověřovatelé:

Lubomír Kotrla

………………………...........

Jaroslav Tomanec

………………………............

Jan Machalec

………………………….....…

Starosta:
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