Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 11. 2. 2015, 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 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Taťánu Hradovou a Jana Machalce a zapisovatelem Karla
Eliáše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 59/0215: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Taťánu Hradovou a Jana
Machalce a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 59/0215 bylo schváleno.
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. Starosta obce navrhl přesunout bod
č. 7 jako bod č. 3 a dále doplnit o bod č. 4 informace ředitele ZŠ a MŠ Janová.
Návrh usnesení 60/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný program zasedání doplněný o
bod č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 60/0215 bylo schváleno.
Bod 3 – Prodej obecního pozemku.
Starosta obce uvedl, že záměr obce prodat byl vyvěšen na úřední desce a zájem projevila pouze manželé
Kocurkovi. Paní Kocurková uvedla, že důvodem zájmu o tento pozemek je skutečnost, že okolní pozemky
jsou v jejich vlastnictví (manželů Kocurkových) a chtějí tyto pozemky sjednotit. Pan Machalec uvedl, že
pozemek je bývalá cesta, která se již jako cesta nepoužívá a obec nemá s uvedeným pozemkem žádný
záměr. Starosta obce navrhl prodat tento pozemek za cenu 10 Kč/m2 s tím, že náklady na prodej bude
hradit nabyvatel, který připraví i smlouvu a návrh na vklad.
Návrh usnesení 61/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje prodej pozemku p.č. 2759/2 manželům
Kocurkovým za cenu 10 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 61/0215 bylo schváleno.
Bod 4 – Informace ředitele ZŠ a MŠ Janová
Ředitel školy předložil zastupitelům „Výroční zprávu ZŠ a MŠ Janová za rok 2014“. Předložená zpráva
hodnotí hospodaření školy. Zastupitelé navrhovali, aby předložená zpráva byla zveřejněna na webových
stránkách školy.
Návrh usnesení 62/0215: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ředitele školy a schvaluje
převedení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 62/0215 bylo schváleno.
Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 2
Paní Kotrlová podrobně seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2. Poté odpověděla na dotazy.
Návrh usnesení 63/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 63/0215 bylo schváleno.
Bod 6 – Hodnotící zpráva za rok 2014
Hodnotící zpráva za rok 2014 byla zastupitelům přeposlána před zasedáním zastupitelstva. Paní Kotrlová
zastupitelům vysvětlila celkové příjmy, výdaje, financování, jednotlivé dotační tituly, transfery dle výkazu
FIN 2-12. Součásti hodnotící zprávy je výkaz FIN 2-12, který je přílohou tohoto zápisu. Zároveň byla
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schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2014, která je uložena na OÚ. Hospodářský výsledek k 31. 12.
2014 je 40 105,69 Kč. Hodnotící zpráva bude vyvěšena na ÚD i na stránkách od 12. 2. do 6. 3. 2015.
Návrh usnesení 64/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje hodnotící zprávu a účetní závěrku ZŠ a MŠ
Janová za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 64/0215 bylo schváleno
Bod 7 – Inventarizace majetku za rok 2014
Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku a závazků za rok 2014. Inventarizační soupisy byly
zastupitelům přeposlány k prostudování. Dalibor Bartík, předseda inventarizační komise zastupitele
informoval o průběhu a výsledku inventarizace. Paní Kotrlová, účetní obce zastupitele blíže seznámila s
inventarizačními soupisy a jejími přílohami. Po diskuzi zastupitelé inventarizaci schválili. Veškeré
doklady týkající se inventarizace jsou uloženy na OÚ.
Návrh usnesení č.65/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje inventarizaci majetků a závazků za rok
2014.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 65/0215 bylo schváleno
Bod 8 – Schválení zhotovitele na rekonstrukci komunikace
Starosta obce informoval zastupitele, že 9. 2. 2015 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby
„Rekonstrukce MK v obci Janová“. Výběrového řízení se zúčastnilo 7 firem. Hlavním kritériem tohoto
výběrového řízení byla cena. Nejnižší nabídku podala firma MOBIKO plus a.s., kterou výběrová komise
doporučila vybrat ke zhotovení stavby.
Návrh usnesení 66/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje uzavření smlouvy o dílo na Rekonstrukci
MK v obci Janová s firmou MOBIKO plus a.s..
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 66/0215 bylo schváleno.
Starosta obce informoval zastupitele, že Obec Janová se zapojí do dotační výzvy, kterou otevřel ROP
Střední Morava na fyzickou revitalizaci území. Vzhledem k tomu, že podání žádosti je náročnější, byly
osloveny firmy, které s touto žádostí obci pomohou. Dále uvedl, že většina prací, které tyto firmy budou
vykonávat, patří mezi uznatelné náklady.
Návrh usnesení 67/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje firmu NELL PROJEKT s.r.o. k vypracování
projekčních prací, firmu BM asistent s.r.o. k vypracování žádosti a Ing. Pilařovou, k provedení výběrového
řízení a administraci projektu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 67/0215 bylo schváleno.
Bod 9 – Vydávání Janovských listů
Starosta obce předložil zastupitelům nabídku firmy P.M. Caroline na multifunkční zařízení, na kterých by
bylo možné tisknout Janovské listy. Uvedl, že cenová nabídka této firmy je na úrovni internetových cen a
je pro obec velmi výhodná. Dále uvedl, že tato firma poskytuje obci servis na tiskárny a je s jejími službami
spokojena. Dále zastupitelům předložil zpravodaje okolních obcí, které si nechávají zpravodaje tisknout
v tiskárně. Uvedl, že kvalita a zpracování je na vyšší úrovni, než je tomu u zpravodaje obce Janová.
Zastupitelé navrhli pořídit pro tisk Janovských listů laserovou tiskárnu KYOCERA FS-697DN. Po diskuzi
se rozhodli nevyužít nabídku firmy P.M. Caroline na pronájem této tiskárny a navrhli její zakoupení.
Návrh usnesení 68/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zakoupení laserové tiskárny KYOCERA
FS-697DN od firmy P.M. Caroline.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1 (Eliáš), Zdrželi se 1 (Halašová)
Usnesení č. 68/0215 bylo schváleno.
Bod 10 – Smlouva o zřízení věcného břemene
Firma Arpex Morava s.r.o., která zastupuje firmu ČEZ Distribuce a.s., zaslala návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 1066/4 za účelem umístění zemního kabelu k připojení odběrného
zařízení na pozemku č.p. 1151. Zastupitelé měli možnost se s touto smlouvou seznámit již před jednáním
ZO. Starosta obce doporučil její schválení.
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Návrh usnesení 69/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-8009498 s firmou ARPEX MORAVA s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 69/0215 bylo schváleno.
Bod 10 – Změna územního plánu
Starosta obce seznámil zastupitele obce se žádostí realitního družstva SATURN na změnu územního plánu
k parcelám 1352/7 a 1352/2. Tato firma přinesla návrh na změnu územního plánu dopoledne před
zasedáním ZO. Zastupitelé diskutovali o tomto návrhu. Doporučili zjistit bližší informace o pozemcích,
které se návrh změny dotýká. Zastupitelé odložili rozhodnutí na následující zasedání zastupitelstva.
Bod 12 Různé
Starosta obce předložil zastupitelům nabídku firmy EKO-KOM a.s. na bezplatné zapůjčení
velkoobjemových nádob na tříděný odpad. Zastupitelé diskutovali umístění nádob. Navrhli využít této
nabídky.
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti čerpat příspěvky od ÚP na zřízení pracovního místa na
veřejně prospěšné práce. Uvedl, že pro letošní rok došlo ke zvýšení příspěvku na mzdové náklady na
14 000 Kč. Uvedl, že obec Janová se bude snažit zapojit se do tohoto projektu.
Starosta obce uvedl, že Obec Janová 17. 3. 2015 proběhne v ZŠ Janová slavnostní vítání občánků, v rámci
kterého se Obec Janová zapojí do akce „Moje první kniha“.
Zastupitelé diskutovali m ožnost příspěvku na přípojky ke kanalizaci, které budou muset používat
čerpadlo. K tomuto tématu se vrátí na dalším zasedání zastupitelstva.
Starosta obce informoval, že 7. února proběhlo na zimním stadionu Na Lapači bruslení pro janovskou
veřejnost. Uvedl, že akce byla úspěšná a Obec Janová se ji pokusí zopakovat.
Zastupitelé obce diskutovali možnost přijmout vyhlášku o podomní prodeji. Starosta obce zajistí do
příštího zastupitelstva více informací.
Zastupitelé diskutovali o zvýšení ceny pronájmu ve sportovní hale. Bude projednáno na následujícím
zasedání ZO.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 2
4) Hodnotící zpráva za rok 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 2. 2015
Zapisovatel: Karel Eliáš
Ověřovatelé:

Taťána Hradová

Jan Machalec

Starosta:

Ing. Karel Eliáš

………………………...........

………………………............

………………………….....…
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