Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová
konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty obce.
Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Aleš Olšák,
Michaela Petřeková DiS, Josef Pončík, Ing. Jaroslav Tomanec, Taťána Hradová
Hosté :

Miroslava Kotrlová, Mgr. Jaroslava Proislová, Zdeňka Chudějová,
Lenka Pospíšilová, Martin Václavík, Radomír Dolanský

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty.
Program zasedání zastupitelstva byl bez připomínek schválen.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Karel Eliáš a Taťána Hradová, zapisovatelem ustanovena
Karla Vašťáková.
Na úvod zasedání upozornil Karel Eliáš na nesrovnalosti v usneseních zastupitelstva obce z 15.12.
2010, 19. 1. 2011 a 24. 2. 2011. Pod stejnými body je zde uveden rozdílný text. Paní Vašťáková
zajistí opravu.
Dále Karel Eliáš uvedl, že nesouhlasí se zápisem ze dne 24. 2. 2011. Poukázal na nesprávné
zhodnocení předložených účetních dokladů školy za rok 2010, které učinila p. Kotrlová, účetní obce
(viz zápis bod 1 druhý odstavec). Karel Eliáš upozornil na to, že částka 43 000 Kč je účetně
započtena do roku 2010 a hospodářský výsledek by bez této částky byl ztrátový. V platnosti tak
zůstává schválený hospodářský výsledek školy.
Kontrola usnesení :
350/10
umístění dopravní značky a přesunutí dopravní značky „Janová“
před odbočku na Řečiska
trvá
-Ing. Chytil a Javorek návrhy projednali, musí zpracovat dopravní
inženýr, náklady hradíme sami
24/12
starosta obce seznámil zastupitele, že odebral ředitelce ZŠ a MŠ
osobní ohodnocení
splněno
34/12
sběrný dvůr –
bod zrušen
39/12
odstranění plísně v ZŠ
splněno
40/12
smlouva s dodatkem – internet do Sportovní haly
splněno
43/12
umístění dopravních značek u autobusové zastávky
trvá
45/12
projekt pro reklamu na budově tělocvičnytermín do konce dubna
Dotaz Karla Eliáše, zda nedojde ke ztrátě záruky při instalaci kotev k umístění
reklam. Starosta prověří.
64/02
analýzu nákladů na školu řeší bod programu č. 2
splněno
66/02
pokladní hodiny školy
splněno
67/02
provoz školky přes letní prázdniny
splněno
68/02
odeslání schválených fin.prostř. na účet ZŠ
splněno
74/02
půdní prostory školy
splněno
75/02
dopis Mgr. Vladimíru Zezulovi
splněno
77/02
odstranění závad v ZŠ
splněno
81/02
alternativní dodavatelé
82/02
přijetí l pracovníka
splněno
86/02
dětské hřiště- k projednání s TJ (hřiště TJ)
trvá
87/02
zakrytí dětského pískovitě na školním hřišti
splněno
88/02
dotazy na předvolebním setkání
splněno

1. Zpráva předsedy finančního výboru o provedení finanční kontroly v ZŠ
Zprávu o výsledku finanční kontroly, která byla provedena v ZŠ 10. března 2011 přečetla
předsedkyně finančního výboru Taťána Hradová. Z této zprávy jednoznačně vyplývá hrubé porušení
pracovních povinností účetní Aleny Dziubové a zároveň hrubé porušení pracovních povinností
ředitelkou školy Mgr. Jaroslavou Proislovou, statutárního zástupce zodpovědného za řádný chod
školy, v nedůsledném provádění kontrol na úseku účetnictví ZŠ a MŠ. Zpráva z této kontroly je
přílohou tohoto zápisu.
2. Zpráva předsedy kontrolního výboru - analýza nákladů na zajištění školní docházky dětí z
Janové
Zprávu přednesl Ing. Karel Eliáš. Uvedl, že analýza vychází z účetních podkladů za roky 20062010 a je tedy velmi pravděpodobné, že skutečné náklady by byly nižší. Závěry zprávy: ZŠ Janová
využívá pouze 55 % dětí, pro které je určena. Pokud by došlo k uzavření školy, obec by ušetřila cca
400 000 Kč ročně. Pokud by však obec budovu dále využívala (např. na vaření a byla zde umístěna
MŠ byla by úspora téměř nulová (platby za energie, kuchařky apod.).
Na dotaz paní Pospíšilové, proč se chce škola zrušit, bylo sděleno starostou, že obec má zájem o
udržení školy. Dá se říci, že propočet nákladů školy a myšlenka o zrušení školy vznikla z důvodu
neustálého narůstání finančních požadavků školy. Analýza nákladů je přílohou tohoto zápisu.
3. Schválení rozpočtových změn rozpočtu na rok 2011
Po projednání byly v rámci rozpočtových opatření odsouhlaseny změny v rozpočtu u výdajů na
příspěvky ZŠ a MŠ Janová a zvýšení příjmů z lesního hospodářství. Zvýšení příspěvků na provoz
školy souvisí s usnesením schváleným na jednání ZO 24.2.2011.
Jednohlasně schváleno
Různé :
1. Zpráva-Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
Sdružení předložilo rozpočet na rok 2011. Jeho součástí je i rozpočet nákladů na všechny aktivity
sdružení. Na jednotlivé obce jsou náklady rozpočítány dle počtu obyvatel. Zastupitelé přijali zprávu
bez připomínek. Rozpočet bude schválen na členské schůzi sdružení 31. 3. 2011.
Příspěvek pro MAS Valašsko-Horní Vsacko, byl rovněž přijat bez připomínek.
2. Informace - Cyklostezka
Dle sdělení starosty cyklostezka by měla být dokončena do konce července 2011. Úsek Janová je již
dokončen. Náklady na lávku přes Bečvu a úsek k Hovězí se dělí na polovinu s obcí Hovězí, tak jak
bylo domluveno před zahájením stavby. Situace se změnila se spoluúčastí. Zvýšením DPH a v
mnoha případech i přeprojektováním, se zvýšila cena díla a tím i podíl spoluúčasti. Z původních 15
%, se podíl zvýšil na 23,19% pro všechny obce. Aby sdružení Valašsko-Horní Vsacko zmírnilo
finanční zatížení obcí, vezme si překlenovací úvěr 17 mil. Kč. Jednotlivé obce dle svých podílů
budou splácet po dobu 5 let.
4. Valná hromada Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., se obrátilo na představitele obce
jakožto akcionáře, ve věci splnění podmínky zajištění delegáta pro účast a rozhodování na řádné
valné hromadě společnosti. Jako delegát na tuto valnou hromadu byla navržena zastupiteli Taťána
Hradová.
Jednohlasně schválena
5. Uvolnění bytu
Starosta obce informoval zastupitele, že k 1. 5. 2011 bude uvolněn byt po Michaele Pagáčové v
budově OÚ. K obsazení tohoto bytu budou upřednostněni občané s trvalým pobytem v Janové.

6. Půdní prostory v ZŠ
Dle sdělení oslovených architektů by na půdě ZŠ šlo využívat jen velmi malou část prostoru.
Náklady by neodpovídaly získané užitné ploše. Od tohoto návrhu se upouští.
7. Zakrytí pískoviště
Dle sdělení starosty obce, bude provedeno zakrytí pískoviště na dětském hřišti.
8. Přechod na digitální příjem
Dle sdělení pana Vladimíra Ryšavého – správce sítě, jsou možné tyto varianty :
a) občané mohou přejít na satelitní příjmy, obec to nic nestojí, jen kabel nebude využit
b) ve zvoničce se zpracuje dig signál na jednotlivé programy a bude se dále rozvádět kabelem
investice obce cca 10 000 Kč na každý program (bude jich 10)
d) ve zvoničce se převede signál DVBT na kmitočet vhodný na přenos ve stávajícím systému
kabelovky, investice obce cca 12 000 Kč na jeden stream (budou dva). V tomto případě občané
budou muset koupit set top box, investice do 1 000 Kč ke každému televizoru (TV to umí, musí
mít ve třetím pásmu šířku kanálu 8MHz).
Nyní lze přijímat : ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 sport.
V budoucnu
: navíc Nova, Nova cinema, Prima, Prima cool, Prima Love, TV Barandov
Je nutné upřesnit zájem občanů, kterých se to týká a rozhodnout se pro nejvhodnější i finančně
nenáročný přechod na příjem digitálního vysílání.
9. Změna správcovství drobných vodních toků
Od 1. 1. 2011 došlo k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků
povodí Moravy a Lesů České republiky. Z důvodu této transformace Lesy české republiky, s.p.
Správa toků-oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně oznamují, že vodní toky v našem katastru
přechází ze správy ZVHS do správy LČR. Jedná se o všechny přítoky Bečvy a mlýnského náhonu.
Mlýnský náhon přešel pod správu Povodí Moravy, s.p. Veškeré požadavky (regulace potoka), budou
muset být znovu projednány s novým správcem vodních toků.
10. Webové stránky obce
Starosta obce reagoval na článek Karla Eliáše, který redakční rada nepovolila zveřejnit
v Janovských listech. Dotazoval se, proč podmiňuje nový vzhled webových stránek uzavřením
smlouvy. Paní Vašťáková uvedla, že obec nebude platit za něco, co neví, jak bude vypadat. Karel
Eliáš uvedl, že již dříve informoval p. starostu o tom, že chce uzavřít smlouvu před tím, než začne
něco dělat. V současné době zajišťuje totiž provoz webových stránek obce bez smlouvy. Uvedl, že
je naprosto standardní postup, že se nejdříve uzavře smlouva a pak dojde k zhotovení. Dále uvedl,
že odkaz na návrh nových webových stránek zaslal na obec již před zasedáním ZO 15. 12. 2010.
11. Celodenní pronájem tělocvičny
Radomír Dolanský upozornil zastupitele na nepoměr celodenního pronájmu k ceně hodinového
pronájmu za celý den. Hodinový pronájem za celý den činí 4.600 Kč a tělocvičnu nabízí zastupitelé
za pouhé 2.000 Kč, což je více než poloviční sleva. Radomír Dolanský uvedl, že je to v dnešní době
netržní chování a doporučil upravit celodenní pronájem alespoň na 3.000 Kč. Zastupitelé bez
hlasování návrh zamítli.
12. Zpracovaný návrh na reklamu
Radomír Dolanský předložil zastupitelstvu k posouzení zpracovaný návrh na reklamu pronájmu
tělocvičny k umístění na webových stránkách obce. Zároveň předložil návrhy bannerů pro vsetínské
zpravodajské servery, které měly upozorňovat na možnosti pronájmu tělocvičny právě s odkazem
na předložený návrh. Místostarostka opakovaně zastupitele vyzvala, aby se k předloženým návrhům
vyjádřili. Nakonec Dalibor Bartík prohlásil, že bude lepší umístit tuto reklamu až na nové webové
stránky. Nikdo ze zastupitelů se k věci více nevyjádřil.

Starosta obce ukončil zasedání 20,30 hod., poděkoval všem přítomným za účast.
Další zasedání zastupitelstva bude 27. 4. 2011 v 17,00 hod.

Zapsala : Karla Vašťáková

Ověřovatelé zápisu :

…....................................
Taťána Hradová

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

