Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
23. listopadu 2011
Začátek jednání: 17,00 hod.
Místo jednání: kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání: 18,40 hod.

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod.. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Bylo přítomno všech devět členů zastupitelstva obce, které je tímto
usnášeníschopné. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni
Ing. Karel Eliáš a Dalibor Bartík. Program zastupitelstva byl bez připomínek schválen.
Návrh usnesení č.168/11: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.168/11 bylo schváleno.
Kontrola usnesení
350/10 Umístění a přesunutí dopravní značky (Řečiska II). Dne 21.10.2011 se uskutečnilo jednání,
na kterém obec Janová předložila návrh, aby se uvedená křižovatka stala součástí připravované
opravy komunikace Ústí-Hovězí. Termín opravy této komunikace se předpokládá v roce 2014.
Přestože byl požadavek obce zahrnut do projektu oprav, samotnou realizaci musí obec provést na
své náklady. Zpracováním projektové dokumentace byl pověřen Ing. Chytil. Předpokládaný termín
realizace opravy této křižovatky je na jaře 2012.
trvá
151/08 Cyklostezka u Měrků - nájezd byl rozšířen, doporučeno zatravnění, přehled z obou stran se
zlepšil.
splněno
159/09

Změna územního plánu

trvá

2.Rozpočtové opatření č. 7
Miroslava Kotrlová, účetní obce předložila zastupitelům ke schválení návrh Rozpočtového opatření
č. 7 v příjmových a výdajových položkách, navýšení o 62 tis. Kč. Návrh byl zaslán zastupitelům
v časovém předstihu před zastupitelstvem. Rozpočtové opatření č. 7 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č.169/11: Zastupitelstvo obce schvaluje předložené „Rozpočtové opatření č. 7“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.169/11 bylo schváleno.

3.Návrh rozpočtu na rok 2012
Účetní obce Miroslava Kotrlová předložila „Návrh rozpočtu na rok 2012“. Návrh rozpočtu na rok
2012 bude k připomínkování vyvěšen 15 dnů na úřední desce i na stránkách. Návrh rozpočtu je
přílohou zápisu.

Návrh usnesení č.170/11: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012.

4.Inventarizace 2011
Pro rok 2011 k provádění inventarizace navrhl starosta obce inventarizační komisi ve složení:
Ing. Karel Eliáš – předseda inventarizační komise, Dalibor Bartík, Aleš Olšák, Petr Pagáč, Jiří
Pončík, Miroslava Kotrlová. Ing. Karel Eliáš přednesl návrh, aby v inventarizační komisi pracoval
zástupce z finančního výboru. Po dohodě zastupitelé schválili tyto členy inventarizační komise:
Ing. Karel Eliáš - předseda inventarizační komise, Dalibor Bartík, Taťána Hradová,
Petr Pagáč, Jiří Pončík, Miroslava Kotrlová.
Návrh usnesení č.171/11: Zastupitelstvo obce schvaluje navržené členy inventarizační komise.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 171/11 bylo schváleno.

5.Žádost o finanční příspěvek na rok 2012
Zastupitelstvo obce po vyslechnutí zdůvodnění žádosti o finanční příspěvek na poskytování péče
v denním stacionáři pro osoby se zdravotním postižením, schválilo příspěvek ve výši 5000,- Kč.
Návrh usnesení č. 172/11: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: Pro: 9,proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 172/11 bylo schváleno.

6. Žádost o zřízení věcného břemene
Obecní úřad obdržel žádost o zřízení věcného břemene manželů Kozlovských, Janová č.p. 180.
Jedná se o parcelu, která se nachází před garáží manželů Kozlovských, parcelní č.918/9, zřízení
věcného břemene pro vjezd, výjezd vozidla, právo chůze. Starosta obce navrhl, aby žadatelé mohli
užívat uvedený pozemek. Zastupitelé nesouhlasili s návrhem na zřízení věcného břemene.
Navrhovali uzavřít dohodu o užívání pozemku. Součástí dohody bude podmínka, že na pozemku
nesmí docházet k žádným stavebním úpravám.
Návrh usnesení 173/11: Zastupitelstvo obce souhlasí s „Dohodou“ o bezúplatném užívání
pozemku p.č. 918/9.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 173/11 bylo schváleno.

7. Různé:
Radomír Dolanský předložil zastupitelům návrh na ocenění a poděkování lidem, kteří z vlastní
iniciativy a ve svém volném čase nezištně přispívají k rozvoji kultury, sportu a jiných aktiv v obci.
Dále předložil návrh na ocenění školáků, kteří reprezentovali obec. Zastupitelé v rušné diskuzi, po
zhodnocení jednotlivých akcí i při posuzování občanů navrhli, aby ocenění uděloval starosta obce,
který bude také vybírat, kdo bude oceněn. Předložený návrh je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 174/11: Zastupitelstvo obce bere předložený návrh na vědomí.
Pan Robert Chroust - navrhl uskutečnit v rámci budování kanalizace v obci protipovodňové
opatření k ochraně cca 25 domků mezi ulici nábřežní a hlavní silnicí. Navrhl umístit u betonové zdi
skruž a z ní plastovou trubkou vybudovat přípojku k cca 25 m vzdálenému kanálové vpusti, která je
umístěna na křižovatce u hlavní cesty. Starosta obce uvedl, že by možná bylo méně techniky
náročné vybudovat přípojku, přes sousední pozemek přímo do kanálu. Byla by nutná domluva s
majitelkou pozemku č.p. 918/15, přes kterou by přípojka vedla.
Návrh pana Chrousta nelze zapracovat do projektu kanalizace, ale je nutné vypracovat nový projekt.
Návrh usnesení č. 175/11: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh pana Chrousta a doporučuje
starostovi obce zajistit projektovou dokumentaci.
Karel Eliáš uvedl, že jednal s paní Kamencovou o možnosti poskytnutí dotací. Z jednání vyplynulo,

že dotace na naučné trasy v okolí obce nemůže žádat obec, ale např. sdružení, či nezisková
organizace. Na zastřešení u Sportovní haly (a případnou úpravu sportovního areálu) by mohla TJ
dostat dotaci i v případě, že by nebyla členem MAS.
Výhercem křížovky se stal Aleš Čabla.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18,40 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 15. prosince 2011 v 17,30 hod.

Ověřovatelé zápisu :

…....................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Dalibor Bartík

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

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

