Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne
19. listopadu 2010 v kanceláři starosty obce.
_________________________________________________
Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Taťána Hradová,
Aleš Olšák, Michaela Petřeková DiS, Josef Pončík, Ing. Jaroslav Tomanec
Hosté

: Miroslava Kotrlová, Radomír Dolanský, Martin Václavík

Bylo přítomno všech devět členů zastupitelstva obce, které je tímto usnášeníschopné.
1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání v 17,00 hod.. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty. Před schválením programu zasedání, byla vznesena připomínka Ing. Karla Eliáše, který
upozornil na nesoulad zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Janová, konaného dne 9.
listopadu 2010 s usnesením tohoto zasedání. Požaduje dát do souladu zápis a usnesení. Toto
nedorozumění vzniklo sepsáním pozvánky na ustavující schůzi v bodě č. 4 - schválení jednacího
řádu (nemělo být) a volba návrhové komise. Jednací řád nebyl dán ke schválení, ustavující zasedání
se řídilo již podle schváleného jednacího řádu.
Ověřený zápis z ustavujícího zasedání obsahově souhlasí s usnesením tohoto zasedání.
Program byl jednohlasně schválen.
Zapisovatelem byla ustanovena: Karla Vašťáková
Ověřovateli zápisu:
Ing. Karel Eliáš, Josef Pončík
2. Sestavení jednotného volebního programu 2010-2014
Návrh na volební program přečetla Karla Vašťáková. Volební program 2010-2014, byl sestaven z
volebního programu “Sdružení nezávislých kandidátů” a z volebního programu “Sdružení pro
rozvoj Janové “.
Protinávrh pana Ing. Karla Eliáše, který nesouhlasí s vybudováním dětského koutu v části Řečiska.
Jako důvod uvádí nebezpečí pro děti – blízkost hlavní silnice. Po diskuzi, bylo dohodnuto, že ve
volebním programu 2010-2014, se v textu nebude specifikovat místo vybudování dětského koutu.
Poté byl jednohlasně volební program 2010-2014 schválen.
Je přílohou tohoto zápisu ze zasedání.
3. Doplnění členů kontrolního a finančního výboru
Předsedové kontrolního a finančního výboru byli schváleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva
9. listopadu 2010.
Ing. Karel Eliáš
:
předseda kontrolního výboru
Taťána Hradová
:
předsedkyně finančního výboru
Byli navrženi členové k doplnění kontrolního a finančního výboru.
Do kontrolního výboru byli navrženi tito členové:
Dalibor Bartík, Aleš Olšák, Jana Halašová Bc., Lenka Filgasová.
Do finančního výboru byli navrženi tito členové:
Josef Pončík , Ing. Jaroslav Tomanec, Jiřina Grygarová, Martin Václavík
Výše uvedení členové kontrolního a finančního výboru, byli jednohlasně schváleni.

4. Navržení předsedů (sportovní, kulturní)
Pro práci kulturních a sportovních aktivit, byla navržena Michaela Petřeková, DiS, jako
předsedkyně „Kulturního a sportovního výboru“ a taky jednohlasně schválena.
Dle jejího sdělení, pro tuto práci chce další členy vybrat z organizací v Janové (myslivci, hasiči,
atd.).
5. Návrh rozpočtu 2011
Všem přítomným zastupitelům byl předán účetní Miroslavou Kotrlovou návrh rozpočtu na rok
2011. Rozpočet byl sestaven ze schváleného rozpočtu 2010 a dle skutečného stavu položek
rozpočtového výkazu Fin 2-12 za období 1-10/2010. Rozpočet dle sdělení Ing. Karla Eliáše je
možno porovnat s loňským rozpočtem na webových stránkách. Dotazy k rozpočtu jednotlivých
zastupitelů - splátky, pohledávky, úroky, příspěvek pro rok 2011 Tatranu Janová a jiné,
zodpověděla účetní Miroslava Kotrlová. Rozpočet se nebude schvalovat, zastupitelé mají možnost
jej připomínkovat do 15 dnů.
Tento návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu, jak v tištěné podobě tak
elektronické poště. V době od 22. 11. do 8. 12. 2010. Rovněž dle sdělení paní účetní mají
zastupitelé možnost se na ní obrátit na nejasnosti k jednotlivým položkám rozpočtu.

6. Inventury 2010
Starosta obce vyhlásil fyzické inventury majetku obce Janová, které musí být provedeny do 31. 12.
2010. Komise byla navržena a schválena v tomto složení:
Předseda: Ing. Karel Eliáš
Členové: Dalibor Bartík
Aleš Olšák
Petr Pagáč
Jiří Pončík
Miroslava Kotrlová
Výše uvedení členové byli jednohlasně schváleni.
7. Schválení měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZO předsedy výborů
S odměnami pro neuvolněné členy ZO a předsedy výborů seznámil zastupitele starosta obce Jan
Machalec. Sdělil, že výše uvedených odměn je stanovena “Přílohou ke směrnici k odměňování
zastupitelů obcí č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. “.
Byly vzneseny dotazy:
Ing. Karel Eliáš - návrh, aby usnesení bylo napsáno podle směrnice o odměňování.
Dle výše uvedené směrnice k odměňování bude prováděno vyplácení odměn od 9.11.2010
(ustavující schůze).
Ing. Karel Eliáš – poukázal na možnost odměňování členů výboru.
Starosta - odměňování členů výborů toto nařízení neřeší.
8. Různé
Jednací řád zastupitelstva obce Janová na rok 2011, bude opraven v bodu č. 4 v textu - v počtu 7
výtisků, bude opraveno - v počtu 9 výtisků. Jednací řád bude předložen ke schválení do příštího
zastupitelstva.
Byl dán návrh, aby materiály (podklady k jednání ZO, zápisy, usnesení atd.), byly zasílány členům
zastupitelstva e-mailem. Pozvánky na zastupitelstvo budou zasílány poštou.
Jednací řád výborů zastupitelstva obce bude projednáván v příštím zastupitelstvu.

Starosta obce seznámil zastupitele s “Dodatkem smlouvy č. 9” od firmy JOGA VALAŠSKO.
Předmětem této smlouvy, je její prodloužení do roku 2015 a cena svozu odpadu pro rok 2011.
Zastupitelé diskutovali o návrzích firmy JOGA-poskytnutí kontejneru, četnosti odvozu dle potřeby,
finanční nabídky atd. Celková cena za svoz, přejezdy a uložení směsného komunálního odpadu pro
rok 2011 včetně svozu tříděného odpadu je navýšena pouze o inflaci na 306.996,- Kč.
Fakturace svozu bude prováděna měsíčně, a to ve výši 25.583,- Kč.
Karel Eliáš namítl, že srovnáním cenových nabídek na odvoz popelnic firem JOGA a Technických
služeb města Vsetína (dále jen TS) vychází cenově lépe firma TS. Poněvadž u TS nejsou známy
finanční nabídky za komplexní služby pro rok 2011, podal návrh, aby bylo vyvoláno jednání s
firmou TS a zjištěny podmínky pro rok 2011. Starosta obce připraví podklady pro porovnání obou
firem a výše uvedená problematika se bude projednávat na příštím zastupitelstvu.
Ing. Karel Eliáš - otevření dvora za obecním úřadem - rovněž k projednání na příštím zastupitelstvu,
co bude pro obec nejvhodnější.
Starosta obce seznámil s žádostí ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých ve Vsetíně s prosbou o
poskytnutí sponzorského daru. V roce 2009 byla poskytnuta finanční částka 1.000,- Kč a pro rok
2010 byl jednohlasně schválen příspěvek 1.000,- Kč.
Dále starosta obce sdělil, aby byl určen zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem-odborem
územního plánování.
Ing. Karlem Eliášem byl navržen starosta obce pan Jan Machalec. Karla Vašťáková navrhla Ing.
Jaroslava Tomance. Tento z důvodu neznalosti problematiky návrh nepřijal. Starosta obce je s touto
problematikou obeznámen a byl zastupiteli jednohlasně pro tuto práci schválen.
Starosta obce sdělil, že obdržel dva omluvné dopisy za poškození majetku. Škodní událost byla
řešena přestupkovou komisí Městského úřadu Vsetín. Poškozená dopravní značka byla již
zaplacena - 500,- Kč. Druhý viník má stanoven splátkový kalendář na 2.000,- Kč. Ing. Karel Eliáš
podotknul, že by měla být větší spolupráce s Policií ČR. Vašťáková Karla sdělila, že hovořila s
nstržm. Jaroslavem Zajíčkem, který má obec Janovou na starost a upozornila, že větší kontroly by
měly být hlavně v pátek a sobotu, kdy po uzavření restaurací dochází k ničení majetku.
Obec Janová obdržela poděkování Diakonie Broumov, za možnost uspořádání sběru humanitárního
materiálu. Sběr byl prováděn 2x ročně. Doufají, že bude nadále dobrá spolupráce.
V minulém volebním období Ing. Karel Eliáš vedl webové stránky obce. Požádal pana starostu, o
odměnu za tuto práci - 15.000,- Kč. Poněvadž jde o zpětné proplacení, informoval se pan starosta
obce o správnosti vyplacení u mzdové účetní. Je to možné proplatit na Dohodu o provedení práce.
Pro proplacení odměny 15.000,- Kč bylo 6 zastupitelů, 1 se zdržel a 2 proti.
Z diskuze:
Michaela Petřeková -nelíbí se jí výše odměny, o kterou se žádá zpětně a následně si podává návrhy
na změnu způsobu řízení a správcování webových stránek obce a zbavuje se tím částečné
odpovědnosti za správu webových stránek
Martin Václavík - dal návrh, aby se vyvěsil záměr, kdo by chtěl pracovat na webových stránkách.
Radomír Dolanský - je nutné, aby na těchto stránkách pracoval jeden člověk, který zná obec a její
obyvatele.
Karla Vašťáková- dotaz na pana Eliáše, zda bude dál pracovat na webových stránkách?
Karel Eliáš - uvedl, že zároveň se žádostí o odměnu navrhl p. starostovi, že přepracuje stávající
webové stránky obce tak, aby byly graficky i uživatelsky lepší. Zároveň uvedl, že obsluha
webových stránek bude díky novému redakčnímu systému jednodušší a nemusel by ji tedy
vykonávat osobně (někdo z OÚ?). Pokud bude zájem, bude spravovat webové stránky i nadále.

Starosta obce sdělil, že Ing. Karel Eliáš, v souvislosti s novým volebním obdobím, rezignoval na
členství ve školské radě a je potřeba zvolit nového zástupce obce v tomto orgánu. Na tuto práci byla
navržena Karla Vašťáková. Tento návrh byl jednohlasně schválen.
Poněvadž se v průběhu minulého volebního období vyskytovaly problémy s vyúčtováním a
předkládáním měsíčních výkazů školy a školky ke kontrole obci, jako zřizovateli ZŠ a MŠ, je
potřeba stanovit určitá pravidla, aby k těmto nedostatkům nedocházelo. Je nutné, aby měsíční
výkazy byly předkládány pro zřizovatele do 15 dne následujícího měsíce v tištěné formě. Mgr.
Jaroslava Proislová, ředitelka školy je zodpovědná za řádný chod školy a mateřské školky, uvědomí
účetní školy o požadavku obce a zajistí jeho plnění.
Z diskuze:
Miroslava Kotrlová - účetní obce žádá o předložení tzv. peněžních toků - náklady a příjmy za rok
2010. Vzhledem k tomu, že v zápise z 8. zasedání školské rady v bodě č. 4 je uvedeno: ředitelka
školy informovala o pravidelných a nepravidelných nákladech školy v souvislosti s financemi, které
škola dostává od obce. Tyto finance jsou na pokrytí těchto nákladů nedostatečné. Tento výkaz bude
obsahovat náklady a příjmy za rok 2010 do 30. 11. 2010 jednotlivých položek, aby bylo patrné, jak
byly tyto prostředky vynaloženy. Příjmy z SR-KÚ, příspěvek zřizovatele OÚ a příjmy z
hospodářské činnosti. Náklady rozdělit na provozní a mzdové, na platy učitelů ZŠ, učitelů MŠ a
personálu. Přílohou tohoto přehledu bude filtr z účetního programu GORDIC dle těchto položek.
Termín do příštího zasedání tj. 15. 12. 2010.
Karel Eliáš – uvedl, že účetní uzávěrky je škola povinna předložit zřizovateli jednou ročně
(k 31.12), ostatní čtvrtletní uzávěrky se předkládají pouze na požádání zřizovatele. Pokud tedy obec
nepožádala, nic nedostala.
Michaela Petřeková DiS - špatná spolupráce se školou, neprůhledné
Martin Václavík - špatné účtování ve škole, podloženo i ze zprávy finančního výboru o provedené
kontrole.
Radomír Dolanský - žádá o adresné informace o poskytnutých darech pro mateřskou školku.
V měsíci listopadu poskytly sponzorský dar pro mateřskou školku:
Ing. Lenka Trlicová - 3.000,- Kč a Bc. Jana Halašová-1.000,- Kč.
Karel Eliáš navrhl dotaci pro školku na nákup vánočních dárků ve výši 5 000 Kč.
K projednání na příštím zastupitelstvu bude problematika Janovských listů - četnost vydávání,
počet listů a redakční rada.
Ing. Karel Eliáš - dotaz na dotace tělocvičny – starosta: dojdou snad v prosinci
- nevyhovující venkovní reflektory na tělocvičně - starosta: letos se to již nevyřeší
- požadavek, aby materiály, které se budou projednávat na jednání ZO byly (v
souladu s jednacím řádem) zasílány všem zastupitelům k prostudování.
Josef Pončík - dotaz na reklamní plochy, tyto předložil Josef Holec, dle sdělení starosty musí se
zavrtat kotvy pro uchycení reklamy.
Michaela Petřeková - zda je možné pořádat dětský karneval v tělocvičně, starosta obce dal souhlas,
je nutné domluvit se s panem Zbrankem.
Radomír Dolanský - pokud se někdo obrátí na obec, nebo zastupitele, že jsou poškozovány obecní
věci, aby se tyto škodní události vždy nahlásily na Policii.
Taťána Hradová - předsedkyně finančního výboru poděkovala členům finanční komise za jejich
práci.

Starosta obce ukončil zasedání v 19,30 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.
Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 15. prosince 2010 v 17,00 hod. v kanceláři starosty
obce.
V Janové 23. listopadu 2010
Zapsala :

Karla Vašťáková

Ověřovatelé zápisu :

…………………..……
Ing. Karel Eliáš

Přílohy :

volební program 2010-2014

…………………………….
Josef Pončík

