Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo konání:
Přítomni:
Konec jednání:

21. března 2012
17,00 hod.
kancelář starosty obce
viz.prezenční listina
18,15 hod.

1.Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo obce je tímto
usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenování Ing. Karel Eliáš a Taťána
Hradová. Na návrh starosty obce byl program doplněn o dva body.
• Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2070/10
• Zapojení do programu rozvoje venkova SZIF – nákup lesní techniky
Návrh Usnesení č. 202/03 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 202/03 bylo schváleno
Kontrola usnesení
175/11

Protipovodňový návrh – odkanalizování části u Piskláků
/Usnesení 14/11 ze dne 23.11.2011/

trvá

2.Žádost o finanční příspěvek
V roce 2011 poskytovala Charita Vsetín pečovatelskou službu pro 6 občanů naší obce. V letošním
roce se tato služba bude poskytovat čtyřem občanům. Pečovatelská služba je určena seniorům a
osobám se zdravotním postižením. Vzhledem k nepříznivé situaci požádala Charita Vsetín o
podílení se na financování těchto služeb formou příspěvku. Diskuzi byla navržena finanční částka
8.000, - Kč.
Žádost o finanční příspěvek je přílohou tohoto zápisu.
Návrh na Usnesení č. 203/03 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 8.000,- Kč.
Hlasování: Pro:8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 203/03 bylo schváleno

3.Informace ZŠ a MŠ Janová
Členka školské rady Karla Vašťáková, informovala zatupitele(na základě sdělení ředitele školy
Mgr. Michala Lucbauera) o činnosti ZŠ a MŠ Janová v uplynulém období.
1/ otázka uhrazení škody paní Dziubovou. Pan obhájce předal řediteli školy příkaz k převodu
podepsaný paní Dziubovou a čeká se, kdy budou peníze k účtu přístupné, aby celá věc mohla být
dořešena.
2/ zápis do školky- k zápisu do školky se v Janové dostavilo 14 dětí. Dle kritérií bude provedeno
rozhodnutí do 30-ti dnů ode dne zápisu.
3/ v únoru navštívil školu krajský metodik BOZP a upozornil na některé nevyhovující okolnosti
např. stav přístupové komunikace na dětské hřiště za školou, oplocení mostku z bezpečnostních
důvodů nevyhovující, výměna písku v pískovišti, zřízení dopravních značek „Pozor děti“.
Informace ředitele školy je přílohou tohoto zápisu.

Po diskuzi a různých návrhů, zastupitelé pověřili starostu obce k zajištění požadovaných úkolů.
Návrh Usnesení č. 204/03 Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace školy
Janová a pověřuje starostu obce zajištění požadovaných úkolů.

4.Webové stránky obce Josef Pončík poukázal na nevhodnost diskuze na webových stránkách,
která probíhá pod hlavičkou obce. Upozornil, že se zde objevují příspěvky, které se netýkají
záležitostí obce a jsou osobního charakteru. Z diskuze vyplynul názor zachovat diskuzi na stránkách
obce. Karel Eliáš navrhl řešení-nevhodné příspěvky budou mazány.
Návrh Usnesení č.205/03 Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Karla Eliáše kontrolou obsahu
diskuze na webových stránkách obce a mazáním nevhodných příspěvků.

5.Valná hromada VaK Vsetín, a.s.- schválení delegáta
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. požádalo představitele obce jakožto
akcionáře o zajištění delegáta pro účast a rozhodování na řádné valné hromadě společnosti, která
se uskuteční dne 7.6.2012. Jako delegáta na tuto valnou hromadu byla navržena zastupiteli Taťána
Hradová.
Návrh Usnesení č. 206/03 Zastupitelstvo obce schvaluje Taťánu Hradovou na valnou hromadu
VaK a.s. Vsetín.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 206/03 bylo schváleno

6.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2070/10
Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi obcí Janová a Renostavem, spol. s r.o.. Předmětem smlouvy je
kompletní zhotovení stavby „ Realizace zpevněných ploch v obci Janová na parc.č. 429 a 924/7.
Termín dokončení do 30.11.2010. Dodatkem č.1 ke smlouvě požaduje zhotovitel (Renostav)
prodloužení termínu dokončení do 30.12.2012. Starosta obce Jan Machalec odpovídal zastupitelům
na dotazy týkající se tohoto problému a důvodu prodloužení smlouvy. V diskuzi zastupitelé
konstatovali, že není jasné, jaký dopad bude mít schválení dodatku č.1. Požadovali důkladnější
posouzení dané problematiky. Požadují také zdůvodnění požadavku firmy Renostav na schválení
dodatku č.1.
Návrh usnesení č. 207/03 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2070/10.
Hlasování: Pro:3
Jan Machalec, Aleš Olšák, Karla Vašťáková
Proti: 1
Ing. Karel Eliáš
Zdržel se:4
Dalibor Bartík, Taťána Hradová, Michaela Petřeková DiS, Josef Pončík
Usnesení č. 207/03 nebylo schváleno

7. Zapojení do programu rozvoje venkova SZIF – nákup lesní techniky
Starosta Jan Machalec navrhl, aby se obec Janová zapojila do programu rozvoje venkova a
požádat o dotaci na zakoupení lesní techniky.
Návrh Usnesení č.208/03 Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do programu rozvoje venkova.
Hlasování: Pro: 8, proti:0, zdržel se: 0

Usnesení č. 208/03 bylo schváleno
8.Různé
Josef Pončík – navrhl, aby veřejné osvětlení svítilo v pátek a sobotu celou noc.
Návrh Usnesení č. 209/03 Zastupitelé pověřili starostu zabezpečit celonoční víkendové
osvětlení obce.
Ing. Karel Eliáš – prodej zeleniny na autobusové zastávce.
Informoval, že byly prostřednictvím obce zaslány dopisy Policii ČR dopravní inspektorát Vsetín,
Ředitelství silnic Zlínského kraje Valašské Meziříčí a Bc. Marie Lišková MěÚ Vsetín- stavební
odbor k vyjádření jejich stanoviska k prodejizeleniny na tomto místě. Oslovené instituce provedly
místní šetření. Výsledkem je přesun prodejce na místo u Sportovní haly, na které má s obcí
sepsanou smlouvu o pronájmu. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem již v loňském roce.
Nájemce platí pronájem jednou ročně.
Starosta obce Jan Machalec seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na kompletní vyčištění
dešťové kanalizace a dešťových vpustí v obci Janová.
Z důvodu opravy silnice Ústí – Hovězí bylo potřeba zjistit v jakém stavu je kanalizace, která vede
pod touto cestou. Provedenou termokontrolou bylo zjištěno, že kanalizace je ve stavu značného
zanesení. Firma, která má provádět toto vyčištění ,předložila cenovou nabídku. Zastupitelé po
zhodnocení cenové nabídky pověřili starostu obce , aby ještě oslovili jiné firmy, které se tímto
zabývají a zajistil jejich cenové nabídky. Pak teprve vybrat firmu, která vyčištění provede.
Návrh na Usnesení č.210/03 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajistit vyčištění
dešťové kanalizace a dešťových vpustí v obci Janová.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18,15 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 18.4.2012.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

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

Ing. Karel Eliáš

Taťána Hradová

