Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo konání:
Přítomni:
Konec jednání:

13. prosince 2012
16,30 hod.
kancelář starosty obce
viz. prezenční listina
17,30 hod.

1.Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,30 hod.. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno všech devět členů zastupitelstva. Zastupitelstvo
obce je tímto usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenování Ing. Karel Eliáš a Taťána
Hradová. Navržený program jednání byl jednohlasně schválen.
Návrh usnesení č. 278/12: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 278/12 bylo schváleno
Kontrola usnesení
265/11 Majitel pozemku bude provádět úpravy, až po těchto úpravách bude provedeno zaměření
pozemku.
trvá
266/11 Tato záležitost byla projednána a dohodnuta zastupiteli přímo na místě. Majitel přišel
osobně na obecní úřad a sdělil, že s rozhodnutím nesouhlasí jeho žena. Požadoval ještě jinou
změnu, než bylo dohodnuto. Zastupitelé trvají na původním rozhodnutí.
splněno

2. Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření bylo připraveno aktuálně v den konání zasedání ZO a nebylo zasláno
zastupitelům předem. Bylo připraveno podle listopadového výkazu. Paní Kotrlová zastupitelům
vysvětlila jednotlivé položky. Navržené rozpočtové opatření bylo zastupiteli jednohlasně schváleno.
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Návrh na usnesení č. 279/12 Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č. 7/2012“.
Hlasování: Pro:9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 279/12 bylo schváleno

3. Rozpočet na rok 2013
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i elektronicky. Ze strany zastupitelů a občanů nebyly
žádné dotazy ani připomínky. Navržený rozpočet 8 584 tis. Kč, byl navýšen o 806 tis. Kč. Příjmová
položka 4213 + 806 tis. Kč (úhrada dotace v následujícím roce), pol. 8114 – 806 tis. Kč (splátky
krátkodobého úvěru). Zastupitelé „Rozpočet pro rok 2013“ ve výši 9390 tis. Kč schválili.
Rozpočet na rok 2013 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 280/12 Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočet na rok 2013“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 280/12 bylo schváleno

4. Záměr obce o prodeji části pozemku p.č. 915/1
Po rušné diskuzi, navrhl Ing. Karel Eliáš, aby bylo provedeno hlasování o záměru o prodeji
uvedeného pozemku. Zastupitelé zamítli záměr obce prodat část pozemku 915/1.
Návrh usnesení č. 281/12: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce o prodeji části pozemku p.č.
915/1.
Hlasování: Pro:0, proti:8, zdržel se: l Jan Machalec

Usnesení č. 281/12 nebylo schváleno

5. Prodej pozemků p.č. 1790/4 a 1790/7
Záměr obce o tomto prodeji byl na minulém zastupitelstvu schválen. Byl vyvěšen na úřední desce i
elektronicky. Byla podána jedna žádost o koupi uvedených pozemků. Starosta obce Jan Machalec
vyzval zastupitele o rozhodnutí k prodeji uvedených pozemků.
Návrh usnesení č. 282/12 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 1790/4 a 1790/7 za
cenu 3,5 Kč/m2.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:1 Dalibor Bartík
Usnesení č. 282//12 bylo schváleno

6. Žádost o koupi pozemku (stavební parcely)
Obecní úřad Janová obdržel žádost o koupi pozemku-stavební parcely. Vzhledem k tomu, že ještě
nejsou rozparcelované pozemky, předloženou žádost berou zastupitelé na vědomí. Bude zaslán
dopis o rozhodnutí zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 283/12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou žádost.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene IP-8009765/003
Tato smlouva se týká mezi obcí Janová a ENPRO Energo s.r.o. Valašské Meziříčí, v souvislosti s
výstavbou energetického zařízení, zemní kabelové vedení NN. Zastupitelé jednohlasně souhlasili se
smlouvou o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení č. 284/12: Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 284/12 bylo schváleno
8. Žádost o finanční příspěvek Naděje
Dne 27.11.2012 obdržel obecní úřad žádost o finanční příspěvek na rok 2013 pro osoby se
zdravotním postižením. Zastupitelé jednohlasně schválil částku 5.000,- Kč pro denní stacionář
Naděje o.s. ve Vsetíně.
Návrh usnesení č. 285/12 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 285/12 bylo schváleno
9. Žádost o finanční příspěvek
Jedná se o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice volně žijících živočichů a středisko
ekologické výchovy v Novém Jičíně. Zastupitelé předloženou žádost posoudili a berou na vědomí.
Návrh usnesení č.286/12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek.
10.Různé
Starosta obce Jan Machalec informoval zastupitele:
− naše žádost na kanalizaci byla akceptována. Čeká se jen na přidělení finanční částky, aby
mohla být akce započata.
− ve dnech 4.12.-5.12.2012 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Janová za rok 2012
(přezkoumané období 1.1. -31.10.2012). Do komplexního přezkumu hospodaření, který
bude příští rok, budou některé účetní nesrovnalosti opraveny.
Ing. Karel Eliáš navrhl zakoupení měřičů rychlosti. Předložil nabídku firmy EMPEMONT s.r.o..
Zastupitelé posuzovali tuto nákladnou záležitost a navrhovali různá řešení. Předložený návrh vzalo
zastupitelstvo na vědomí a pověřilo Ing. Eliáše o zjištění bližších informací (podmínek) při
zakoupení měřičů rychlosti.
Návrh usnesení č. 287/12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený návrh na zakoupení
měřičů rychlosti a pověřuje Ing. Karla Eliáše o zjištění podmínek koupě.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 287/12 bylo schváleno
Na zastupitelstvu konaném dne 21.11.2012 byl projednáván požadavek na montáž zrcadla u
výjezdu na cyklostezku v lokalitě Kúta. Zrcadlo bylo zakoupeno a nainstalováno.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval za celoroční práci, popřál krásné
svátky, hodně zdraví a rodinné pohody a zasedání ukončil v 17,30 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude upřesněno v měsíci lednu 2013.

Janová 21.12.2012

Ověřovatelé zápisu :

…....................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Taťána Hradová

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

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

