Zápis ze 46. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
23.4.2014
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
18,50 hod.
1.Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno osm zastupitelů, které je tímto usnášeníschopné.
Nepřítomna a omluvena Michaela Petřeková DiS. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková,
ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Taťána Hradová. Zastupitelé s předloženým programem
jednání souhlasili.
Návrh usnesení: 416/0414: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 416/0414 bylo schváleno.
Kontrola usnesení:
266/11 – Směna a prodej pozemků s panem Kajzerem. Pan Kajzer nesouhlasí se zaměřením
pozemků. Starosta obce jej písemně upozorní, a pokud bude reakce záporná, obec Janová požádá
Stavební úřad ve Vsetíně odstranění jeho plotu, který stojí na pozemku obce.
úkol trvá
2. Rozpočtové opatření č.3
Již na minulém zasedání Miroslava Kotrlová, účetní obce, předložila k seznámení zastupitelům
„Rozpočtové opatření č.3“. Po upřesnění jednotlivých položek zastupitelé rozpočtové opatření
jednohlasně schválili. Účetní obce informovala zastupitele o hospodářském výsledku za 1.čtvrtletí.
2014.
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu
Návrh usnesení: 417/0414: Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č.3.“
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 417/0414 bylo schváleno.
3. Žádost o souhlas se zařazením území do území působnosti MAS
MAS Valašsko-Horní Vsacko, o.s. se intenzivně připravuje na programové období v letech 20142020 a chce zajistit, aby mohli žadatelé co nejdříve čerpat dotační podporu na území MAS. Starosta
obce předložil zastupitelům žádost o zařazení správního území obce do území působnosti SCLLD
(Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Valašsko – Horní Vsacko na období 20142020. S tímto zařazením nesouvisí žádné finanční závazky vůči MAS Valašsko – Horní Vsacko.
Zastupitelé tento požadavek jednohlasně schválili.
Návrh usnesení: 418/0414: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zařazení správního území obce
do území působnosti SCLLD MAS Valašsko-Horní Vsacko na období 2014-2020.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 418/0414 bylo schváleno.
4.Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů včetně „Dodatku č.1.“
Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (OZ). Z tohoto důvodu dochází k
výměně všech základních systémových smluv. Obec Janová obdržela od společnosti EKO-KOM
návrh „Smlouvy na zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů“ včetně Dodatku č.1. Tato
smlouva je upravena podle nového OZ, jsou podrobně popsány a upřesněny některé procesy
související s provozem systému EKO-KOM, mění se struktura odměn, nové bonusové složky,
upozornění na sankce, nový sazebník. Zastupitelé s předloženou Smlouvou a Dodatkem č. 1
souhlasili.

Návrh usnesení: 419/0414: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadu z obalů včetně Dodatku č. 1 k této smlouvě.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 419/0414 bylo schváleno.
5. Finanční prostředky na obnovu jednotné Kanalizace obce Janová dle vypracovaného plánu
obnovy na roky 2014-2019
Po připravovaném vybudování splaškové kanalizace bude stávající kanalizace nadále sloužit jako
kanalizace dešťová. Z tohoto důvodu není obec Janová povinna odkládat finanční prostředky na
obnovu jednotné kanalizace obce. Starosta obce uvedl, že je nutné, aby tato skutečnost byla
projednána a schválena zastupitelstvem obce. Zastupitelé s tímto požadavkem po diskuzi
jednohlasně souhlasili.
Návrh usnesení:420/0414: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se neodkládaly finanční prostředky
na obnovu jednotné kanalizace obce Janová dle vypracovaného plánu obnovy v roce 2014-2019.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 420/0414 bylo schváleno.
6. Odkup podílového vlastnictví lesních pozemků
Obecní úřad obdržel nabídku k odkupu 1/12 lesních pozemků, na kterých je obec polovičními
vlastníky. Starosta obce navrhl nejdříve zadat znalecký posudek, a pokud by byl odhad příznivý,
uvedený podíl odkoupit. Po diskuzi (zhodnocení pro a proti) zastupitelé souhlasili s vypracováním
odhadu lesních pozemků.
Návrh usnesení: 421/0414: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování odhadu lesních pozemků
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 421/0414 bylo schváleno.
7. Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 1008/4 a p.č. 2812 k.ú. Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s výše uvedenou žádostí. Jedná se o část nevyužívané obecní
cesty, která přiléhá k uvedeným parcelám. Je zde vybudován plot, který z části zasahuje do
obecního pozemku. Po posouzení žádosti, zastupitelé schválili záměr obce k prodeji části pozemků.
Návrh usnesení: 422/0414: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na prodej části pozemku
p.č. 1008/4 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 2812 ostatní plocha k.ú. Janová.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 422/0414 bylo schváleno.
8. Výsledek výběrového řízení na chodníky a nasvětlení přechodů a uzavření smlouvy s
firmou, která podala nejvýhodnější nabídku
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na vybudování chodníků a nasvětlení přechodu. Na oznámení se přihlásily tři firmy. Firma Strabag
a.s., Swietelsky stavební s r.o. a Sates Morava spol. s r.o.. Nejvýhodnější nabídku podala firma
Strabag a.s.. Nabídková cena bez DPH činila 3 982 624 Kč. Zastupitelé souhlasí s uzavřením
smlouvy s firmou Strabag a.s, která předložila nejvýhodnější nabídku.
Návrh usnesení:423/0414: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na vybudování
chodníků a nasvětlení přechodů s firmou Strabag a.s. Vsetín.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 423/0414 bylo schváleno.
9. Informace Zlínského kraje o poskytnutí podpory na stavbu „Kanalizace obce Janová“
Starosta obce informoval o výsledku žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje na realizaci stavby „Kanalizace obce Janová“. Dopisem z listopadu 2013 bylo KÚ Zlínského
kraje sděleno, že v případě kladného projednání, by mohla být podpora poskytnuta. Rada Zlínského
kraje na svém zasedání dne 13.1.2014 konstatovala (po detailním posouzení žádosti, po jejím

doplnění o rozhodnutí ministra životního prostředí a po konzultaci na SFŽP), že dotace nemůže být
poskytnuta. Důvodem je min. 10% spoluúčast obce na financování projektu, který je nyní pokryt
dotacemi již z 90 %. Další poskytnutá dotace již tedy není možná. Ing. Karel Eliáš navrhl požádat
Zlínský kraj, aby poskytl tyto přislíbené prostředky na obnovu komunikací poté, co bude
vybudována kanalizace.
Návrh usnesení: 424/0414: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci Zlínského kraje.
10. Prodej pozemku p.č. 932/22 v k.ú. Janová
Na tento prodej byl vyvěšený Záměr na ÚD i na stránkách. Prodej nebyl připomínkován, ani žádný
zájem z řad občanů, pouze od žadatele. Zastupitelé schválil prodej 57 m2 pozemku ostatní plocha za
50,- Kč./m2.
Návrh usnesení: 425/0414: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 932/22
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 425/0414 bylo schváleno.
11. Dořešení přístupové komunikace do oblasti „Žaružné“
K dořešení této záležitosti zastupitelé doporučují zaměření cesty, které je podmíněné písemným
stanoviskem pana Bambucha.
12. Různé
Z důvodu velkých finančních nákladů na osvětlení tělocvičny, starosta obce informoval zastupitele,
že požádal firmu Empemont o cenovou nabídku na výměnu světel.
Starosta obce sdělil, že při jednání s panem Javorkem týkající se instalace semaforů, mu bylo
doporučeno vyčkat na dokončení opravy komunikace, než bude instalováno dopravní značení.
Karel Eliáš doporučil vyžádat písemné stanovisko pana Javorka k instalaci semaforů v obci Janová.
Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo projednáváno zakoupení pozemku u hřbitova za
účelem zhotovení parkoviště. Zastupitelé po diskuzi a projednání různých možností souhlasili
zakoupení pozemku p.č.1167/3.
Návrh usnesení: 426/0414: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení části pozemku p.č.1167/1
orná půda
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 426/0414 bylo schváleno.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 18,50 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 21.5.2014.
Zapsala: Karla Vašťáková
Janová 25.4.2014

Ověřovatelé:

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

…............................................................................................................
Karla Vašťáková
Jan Machalec
místostarostka
starosta obce

