OBEC JANOVÁ
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Janová
konaného dne 27. 4. 2011 v kanceláři starosty obce.
Přítomni :
Hosté

Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Aleš Olšák,
Michaela Petřeková DiS, Josef Pončík, Ing. Jaroslav Tomanec, Taťána Hradová
:

Miroslava Kotrlová, Lubomír Kotrla, Radomír Dolanský, Martin Václavík

Začátek :
17,00 hod.
Zapisovatelka : Karla Vašťáková

Zahájení
Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty.
Konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno a byli pozvání všichni členové ZO. V době
zahájení bylo přítomno všech 9 členů ZO a tudíž zasedání je schopno jednat a usnášet se.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Karel Eliáš a Ing. Jaroslav Tomanec, zapisovatelem
ustanovena Karla Vašťáková.
Na návrh starosty obce byl program rozšířen o 5 bodů:
• Návrh na vydání změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Janová
• Překlenovací úvěr u ČSOB na osvětlení
• Smlouva o budoucí smlouvě ENPRO
• Výběrové řízení – kanalizace
• Žádost o podporu „Bezpečně na silnici“
Kontrola usnesení a zápisu 6. zasedání OZ ze dne 23.3.2011
350/10 umístění dopravní značky a přesunutí dopravní značky „Janová“
před odbočku na Řečiska – opět jednání s ing. Chytilem - bude potřeba
vypracovat územní rozhodnutí, smlouvu o dílo a zhotovení projektu
trvá
43/12
umístění dopravních značek u autobusové zastávky
81/02
alternativní dodavatelé energií - do příštího ZO připravit návrh
86/02
dětské hřiště bude diskuze po předložení projektu Janem Mikulcem
97/03
přechod na digitální příjem
98/03
regulace potoka

trvá
trvá
trvá
trvá

trvá

1. Hospodaření obce
Účetní obce seznámila zastupitele s výkazy hospodaření obce za I. čtvrtletí 2011, výkazy FIN2-12,
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha rozvahy. Zastupitelé po seznámení tyto výkazy schválili.
Dále byly schváleny po projednání úpravy rozpočtu v rámci rozpočtových opatření u výdajových
položek SDH – 5512/5139 o 50.000,- Kč - materiál (zakoupení kontejneru)
6409/6349 o 225.000,- Kč - cyklostezka,navýšeny finanční prostředky v rámci
investičního příspěvku sdružení
Pro vyrovnanost rozpočtu bude upraveno s příjmovými položkami v rámci rozpočtových opatření.

2. Kontrolní výbor
Dne 12. 4. 2011 proběhlo jednání kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru Ing. Karel Eliáš
seznámil zastupitele s jeho průběhem a usnesením. Zastupitele přednesenou zprávu vzali na
vědomí. Zápis a usnesení budou přílohou tohoto zápisu.
3. Návrh na vydání změny č. 12 územního plánu sídleního útvaru Janová
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánovaní, stavebního řádu a dopravy předložil ke schválení
návrh na vydání změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Janová. Zastupitelé tento návrh
schválili.
4.Překlenovací úvěr u ČSOB na veřejné osvětlení
Dle sdělení pana starosty na dokončení veřejného osvětlení, žádá obec Janová u ČSOB
překlenovací úvěr ve výši 846.033,- CZK (což je celková výše přiznané dotace). Podmínky
účelového úvěru pro II. etapu jsou stejné, jako byly pro I. etapu. Zastupitelé navržený úvěr schválili.
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu IP12-8009348/002
ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, předložilo panu starostovi jako zástupci
vlastníka předmětnou stavbu dotčené parcely p.č. 1746/1, katastrální území Janová k projednání
zastupitelstvem obce návrh smlouvy, a to v souvislosti s výstavbou energetického zařízení, zemní
kanelové vedení NN-přípojka k p.č. 1746/3 ve vlastnictví pana Pavla Štece, název stavby
„Janová,1746/3, Štec NNK“. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Janová a společností ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení na základě pověření (plné moci)
firmou ENPRO ENERGO s.r.o.
6. Výběrové řízení - kanalizace
Starosta obce předložil nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na poradenskou činnost,
příprava a organizační zajištění, podání žádostí o podporu pro akci „Kanalizace obce Janová“.
Zastupitelstvo obce doporučilo oslovit více firem a výběr provést na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
7. Bezpečně na silnici
Starosta obce seznámil zastupitele s osvětově výchovným projektem „Omalovánky-Bezpečně na
silnici“. Obec obdržela informační dopis a ceník, podle kterého bylo možné zvolit výši své podpory.
Z důvodu finanční náročnosti, nebyl tento požadavek schválen. Žadatel bude informován o tom, že
se obec Janová do tohoto projektu nezapojí
Různé :
1. Hospodaření ZŠ a MŠ.
V době od 4. 4. 2011 do 15. 4. 2011 proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření v Základní škole
a Mateřské škole Janová. S výsledky a závěry této kontroly, budou zastupitelé seznámeni na
mimořádném zasedání.
2. Přidělení bytu
Byly zaregistrovány tři žádosti o přidělení jednopokojového obecního bytu (v budově obecního
úřadu).
1. Dominika Spáčilová, Janová 2
2. Radomír Dolanský, Svárov 1080, Vsetín
3. Richard Hurta, Janová 200
Po projednání všech tří žádostí, rozhodlo ZO přidělení bytu Radomíru Dolanskému. Smlouva bude
sepsána na dobu určitou a to od 1. 5. 2011 do 1. 5. 2012.

3. Místní inzertní služba
Byly projednávány způsoby, jakým způsobem mají občané možnost inzerovat na webových
stránkách v Janovských listech nebo na úřední desce. Karel Eliáš uvedl, že občané mohou vložit
svůj inzerát přímo na webových stránkách. Místní podnikatelé a firmy mají možnost se pomocí
webového formuláře zaregistrovat a jejich kontakt bude uveden na webových stránkách obce. Tato
služba je poskytována, podobně jako inzerce, místním občanům a firmám zdarma.
4. Přechod na digitální příjem
Byly rozeslány nabídky všem uživatelům kabelové televize. Sedm občanů se odhlásilo, tři občané
byli pro udržení programu, nabídka 2 kabelem (vysoká investice).
Poněvadž mnoho těchto občanů má zakoupený satelit, zřejmě od kabelového vysílání se upustí,
nabízené možnosti příjmu jsou nákladné. Tato záležitost nadále trvá. Dle ukončení kabelového
vysílání, které není ještě známo, bude poměrná část zaplaceného poplatku za kabelovou televizi
vrácena.
5. Změna správcovství drobných vodních toků
Dle sdělení pana starosty, proběhlo jednání se správcem toků LČR paní Kopeckou. Sdělila, že
neobdrželi od minulého správce žádné naše požadavky. Za přítomnosti starosty obce, si nafotila
kritická místa potoka a dle finančních možností bude situace řešena a závady průběžně
odstraňovány.
6. Účelový úvěr Valašsko-Horní Vsacko
Zastupitelstvo obce Janová po projednání schválilo přijetí účelového úvěru Sdružením ValašskoHorní Vsacko na financování Cyklostezky Bečva (včetně refinancování půjčky) v celkové výši 17.
mil. Kč od ČSOB, a.s.. Obec Janová bude splácet svůj podíl ve výši 1 127 973 Kč z tohoto
účelového úvěru. Roční podíl 225 000 Kč. Zároveň zplnomocňuje starostu obce podpisem smlouvy
o ručení.

Starosta obce ukončil zasedání 20,30 hod., poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala : Karla Vašťáková

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

Ověřovatelé zápisu :

…....................................
Ing. Jaroslav Tomanec

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

…...............................................
Ing. Karel Eliáš

