Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
20. 3 2013
Začátek jednání: 17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
19:00 hod.
1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00,00 hod. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Bylo přítomno všech devět členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a
Michaela Petřeková Dis.
Program jednání zastupitelstva na návrh starosty obce byl doplněn o tři body. I
1. V bodě č. 2 - „Rozpočtové opatření č.2“.
2. Informace k zajištění zateplení budovy OÚ
3. Rozšíření Mandátní smlouvy – o zajištění výběrového řízení na zateplení budovy ZŠ
Janová, včetně zajištění stavebního projektu.
Ing. Karel Eliáš požádal o změnu pořadí bodu č. 3 a 4 programu jednání- zpráva finančního a kontrolního
výboru.
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění i úpravu programu jednání.
Návrh usnesení č.305/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný a upravený program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 305/0313 bylo schváleno
Kontrola usnesení
265/11 Pozemková úprava u pana Rotigela – Ing. Eršil provede zaměření pozemku
266/11 Nedořešená záležitost u pana Kaizera – je stále v jednání

trvá
trvá

Starosta obce požádal Ing. Lenku Trlicovou, která navštívila zasedání zastupitelstva o informace, týkající se
zateplení budovy OÚ Janová. Paní Trlicová připravila 3 varianty- návrhy barevného řešení zateplení budovy.
Byly navrženy dva odstíny barevného provedení (světlejší a tmavší). Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
provedení a po posouzení vybrali návrh č. 2.
Při výběru barevného provedení oken, bylo vybráno: venkovní barevné provedení GOLDEN OAK a vnitřní
bílé.
Návrh usnesení č.306/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh č.2 barevného provedení zateplení
budovy OÚ, výměna oken-venkovní provedení barevně GOLDEN OAK a vnitřní provedení bílé
Hlasování:Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 306/0313 bylo schváleno
2. Výkazy hospodaření za rok 2012, Rozpočtové opatření č. 2/2013
Paní Miroslava Kotrlová účetní obce zastupitele seznámila s Výkazy hospodaření za rok 2012:Výkazem FIN12, Výkazem zisků a ztrát, Rozvahou a Přílohou rozvahy. Po diskuzi a zodpovězení dotazů, zastupitelé
Výkazy hospodaření za rok 2012 schválili.
Návrh usnesení č.307/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje „Roční uzávěrku za rok 2012“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 307/0313 bylo schváleno
Rozpočtové opatření č.2/2013 - návrh
V rámci dodržování rozpočtové kázně, předložila paní účetní ke schválení „Rozpočtové opatření č. 2/2013“.
Vysvětlila jednotlivé položky, zodpověděla dotazy zastupitelů. Rozpočtové opatření bylo jednohlasně
schváleno. Dále pak informovala zastupitele o vrácení splátky krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši
806.400,- Kč ČSOB.
Rozpočtové opatření č.2/2013 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 308/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č. 2/2013“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 308/0313 bylo schváleno

3. Zpráva kontrolního výboru
Ing. Karel Eliáš seznámil zastupitele se Zápisem z jednání Kontrolního výboru, který zastupitelé obdrželi
před zasedáním zastupitelstva. Kontrolní výbor svou činnost v roce 2012 zaměřil na:
• docházku členů ZO, FV, KV, VKS
• znečištění veřejných prostranství v obci
• hospodaření Sportovní haly
• prodej dřeva
Zápis z jednání Kontrolního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 309/0313: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolní výboru.
4. Zpráva finančního výboru
Taťána Hradová, předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitel se Zápisem z kontroly finančního
výboru.
Tato kontrola byla zaměřena na lesní hospodářství za rok 2012. Kontrola příjmů a výdajů, účetních položek
příjmových a výdajových. Nebyly shledány v účetnictví lesního hospodářství vážné nedostatky. Finanční
výbor doporučil, při větším objemu prodeji dřeva provádět výběrová řízení a při provádění kontroly lesního
hospodářství úzkou spolupráci kontrolního a finančního výboru.
Zápis z kontroly finančního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 310/0313: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru.
5. Inventarizace 2012
S inventarizací majetku a závazků za rok 2012 seznámil zastupitele předseda inventarizační komise Ing.
Karel Eliáš. Inventarizace byla prováděna dle předložených inventurních soupisů, které připravila účetní
obce paní Miroslava Kotrlová. Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizační komise zjišťovali
fyzickou a dokladovou inventurou. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Návrh usnesení č. 311/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku a závazků za rok 2012
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 311/0313 bylo schváleno
6. Technický dozor k zateplení budovy OÚ
Předpokládaný začátek zateplení budovy je 2.4.2013. K tomu je potřeba, aby byl odborný technický
pracovník, který bude dohlížet na tyto práce, aby byly provedeny v potřebné kvalitě. Starosta obce navrhnul
Ing. Lenku Trlicovou, se kterou bude sepsána Mandátní smlouva. Ing. Karel Eliáš podotknul, že paní Trlicová
bude provádět kontrolu stavbyvedoucího - svého manžela. Zastupitelé schválili pani Ing. Lenku Trlicovou s
vědomím, že je zde rodinná vazba.
Návrh usnesení č. 312/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání Mandátní smlouvy s Ing. Lenkou
Trlicovou, jako technický dozor při zateplení budovy OÜ.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 312/0313 bylo schváleno
7.Smlouva o zřízení věcného břemene
Telefonica Czech Republic, a.s. požádala uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, zřízení a
provozování podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě k části pozemků, kde jsme vlastníky.
Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení č. 313/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 313/0313 bylo schváleno
8. Pověření k účasti na řádné valné hromadě --- Valašská vodohodpodářská a.s.
Pro valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s., která se uskuteční 6.6.2013, byla
jednohlasně schválená delegátka Taťána Hradová.
Návrh usnesení č. 314/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje Taťánu Hradovou k účasti na řádné valné
hromadě.
Hlasování:Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 314/0313 bylo schváleno
9.Geografický informační systém MISYS
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na geografický informační systém MISYS včetně Pasportu
hřbitova. Po zvážení cenové nabídky i možnosti využití, zastupitelé zatím v této záležitosti nerozhodli.
Návrh usnesení č. 315/0313: Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídnutý informační systém MISYS.

10. Mandátní smlouva o zajištění výběrového řízení na zateplení budovy ZŠ Janová
Starosta obce Jan Machalec požádal zastupitele o schválení sepsání Mandátní smlouvy s Ing. Smilkem o
zajištění výběrového řízení. Zastupitelé jednohlasně souhlasili.
Návrh usnesení č. 316/0313: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje sepsání Mandátní smlouvy s Ing.
Smilkem na zajištění výběrového řízení na zateplení budovy ZŠ Janová.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 316/0313 bylo schváleno
14. Různé
Michaela Petřeková – sdělila požadavek knihovnice paní Valešové o uvolnění finančních prostředků k
zakoupení výzdoby do knihovny, zakoupení dárků pro soutěže dětí. Nejedná o velkou finanční částku,
zastupitelé s požadavkem souhlasili. Je možné tuto záležitost řešit individuálně.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, zasedání ukončil v 19,00 hod.

Janová 25.3.2013

Ověřovatelé:

…...............................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Michaela Petřeková DiS

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

Jan Machalec
starosta obce

