Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo konání:
Přítomni:
Konec jednání:

15. prosince 2011
17,30 hod.
Videokavárna Janová
viz prezenční listina
18,30

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,30 hod.. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno všech devět členů zastupitelstva
obce, které je tímto usnášeníschopné. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli
jmenováni Ing. Karel Eliáš a Taťána Hradová. Na návrh starosty obce byl program doplněn o 5
bodů:
− Žádost o schválení změny usnesení o vyčlenění finančních prostředků
− Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
− Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
− Neověřený zápis č. 14
− Žádost o opravu cesty
Návrh Usnesení č. 176/12: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu programu jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 176/12 bylo schváleno.
2. Schválení rozpočtu na rok 2012.
Miroslava Kotrlová, účetní obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2012. Tento návrh
byl vyvěšen na úřední desce i na stránkách po dobu 15 dnů. Nebyl připomínkován. Paní účetní i pan
starosta zodpověděli Ing. Eliášovi dotazy, týkajících se jak příjmových tak výdajových položek
tohoto rozpočtu. Po zodpovězení dotazů zastupitelů dal pan starosta o „Návrhu rozpočtu na rok
2012“ hlasovat. Návrh rozpočtu na rok 2012 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh Usnesení č. 177/12: Zastupitelstvo obce schvaluje: „Schválený rozpočet na rok 2012“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 177/12 bylo schváleno.
V rámci dodržování rozpočtové kázně, předložila paní účetní Miroslava Kotrlová ke schválení
„Rozpočtové opatření č. 8“. Po vysvětlení položek a zodpovězení dotazů zastupitelů dal starosta
obce o tomto rozpočtovém opatření hlasovat. Rozpočtové opatření č. 8 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh Usnesení č. 178/12: Zastupitelstvo obce schvaluje„Rozpočtové opatření č. 8“ v plném znění.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 178/12 bylo schváleno.
3. Zpráva ředitele ZŠ a MŠ Janová
Pan ředitel Mgr. Michal Lucbauer se omluvil. Ze zdravotních důvodů se nemohl zasedání
zastupitelstva zúčastnit. Zprávu školy přečetla místostarostka Karla Vašťáková. Zastupitelstvo
přednesenou zprávu vzalo na vědomí. Zpráva školy je přílohou tohoto zápisu.
Návrh Usnesení č. 179/12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesenou „Zprávu školy“.
4. Zpráva kontrolního výboru
Zpráva kontrolního výboru byla zaslána všem zastupitelům v předstihu před zasedáním
zastupitelstva. K některým bodům z této zprávy podal Ing. Karel Eliáš bližší vysvětlení.
Zůstává neustále problém s prodejcem zeleniny pod autobusovou zastávkou. Dle sdělení Policie
nesmí být stánek zeleniny 30 m před zastávkou a 5 m za zastávkou. Majitelka stánku paní Mgr.
Jitka Fojtů má zaplacenou „Dohodu o pronájmu místa“ u Sportovní haly. Pro tento rok prodej

končí. Karel Eliáš projedná tuto situaci s majitelem (Ředitelství silnic Zlínského kraje) i
provozovatelem (ČSAD Vsetín) a vyžádá si jejich stanovisko. Policie může jednat jedině při
porušení dopravního značení. Kontrolní výbor doporučuje provádět namátkové dechové zkoušky u
zaměstnanců obce. Dle sdělení starosty, tyto jsou prováděny v ranních i odpoledních hodinách.
Kontrolní výbor doporučuje, aby občané byli informováni, kdy bude jejich žádost projednávána
v zastupitelstvu. Kontrolní výbor upozorňuje na nedodržování dopravního značení „Zákaz stání“
v jednom směru – ulice Řečiska. Z důvodu průjezdu zimní techniky je nutné, aby toto značení bylo
dodržováno.
Návrh Usnesení č. 180/12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesenou zprávu Kontrolního
výboru.
5. Žádost o finančí příspěvek
Sbor dobrovolných hasičů Janová žádá o finanční příspěvek na tradiční hodovou akci „Vodění
barana“, která se konala dne 28.9.2011. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši
4.000,- Kč.
Návrh Usnesení č. 181/12: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 4.000, Kč.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 181/12 bylo schváleno.
6. Žádost o schválení změny usnesení o vyčlenění finančních prostředků
Původní projekt zahrnoval obce Velké Karlovice, Karolinku, Nový Hrozenkov, Halenkov,
Huslenky, Zděchov, Hovězí, Janová a Bystřička. Obec Bystřička tento projekt neschválila z důvodu
působnosti projektu výhradně na území ostatních dotčených obcí. Jednorázová částka určená pro
spoluúčast obce Bystřičky v hodnotě 20.790,- Kč se rozpočítala podle počtu obyvatel na ostatní
obce zapojené do projektu.
Původní schválená částka 15.785, Kč se zvyšuje na částku 16.725,- Kč.
Původní schválená částka 640,- Kč se zvyšuje na částku 678,- Kč.
Návrh na Usnesení č. 182/12: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje změnu usnesení vyčlenění
finančních prostředků ve výši 16.725,- Kč v roce 2012 na realizaci projektu „Údržba tras pro zimní
lyžařskou lokalitu Javorníky-západ“, původní schválená částka byla 15.785,- Kč.
Dále schvaluje změnu usnesení vyčlenění finančních prostředků ve výši 678,- Kč na každoroční
opravy a údržbu po dobu 5-ti let, čímž bude zajištěna udržitelnost tohoto projektu. Původní
schválená částka byla 640,- Kč.
Zastupitelstvo obce Janová schvaluje a pověřuje starostu obce pana Jana Machalce, k podepsání
ručitelského prohlášení až do výše 95.000,- Kč pro potřeby podepsání Smlouvy o úvěru
s ČSOB a.s. Vsetín, která poskytne finanční prostředky Sdružení Valašsko-Horní Vsacko pro
projekt „Údržba tras pro zimní lyžařskou lokalitu Javorníky-západ“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 182/12 bylo schváleno.
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
V měsíci červnu starosta obce informoval ohledně kanalizace, týkající se smlouvy se Správou
železniční dopravní cesty. V původním návrhu za zřízení věcného břemene požadovali od nás
částku ve výši 663.000,- Kč bez DPH. Tato částka byla velmi vysoká a starosta obce se za pomoci
Ing. Kudlíka odvolal. Po odvolání zůstává smlouva stejná, ale v článku V „Úhrada za zřízení
věcného břemene“ se mění a to: Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši
10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). K této částce bude připočtena DPH v základní sazbě.
Návrh Usnesení č. 183/12: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene“ za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH.
Hlasování:Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 183/12 bylo schváleno
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu

Jedná se o smlouvu mezi ENPRO Energo s.r.o. a obcí a to v souvislosti s výstavbou energetického
zařízení, přípojka NN pro parcelu č. 1149 ve vlastnictví paní Ivety Fojtů, Janová č.p.138. Smlouva
bude součástí projektové dokumentace pro stavební řízení.
Návrh Usnesení č.184/12: Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu“.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 184/12 bylo schváleno
9. Neověřený zápis č. 14
Ing. Eliáš odmítl, jako ověřovatel, podepsat předložený zápis č. 14. Druhý ověřovatel (Dalibor
Bartík) rovněž nesouhlasil z důvodu nesrozumitelnosti textu. Po vyjádření paní zapisovatelky, paní
Vašťákové i obou ověřovatelů, navrhla zapisovatelka, že zápis č. 14 přepracuje dle navrhovatelů.
Návrh Usnesení č. 185/12: Zastupitelé berou na vědomí zdůvodnění ověřovatelů, zápis č. 14 bude
přepracován dle jejich požadavku.
10. Různé
Informace o kanalizaci – v současné době jsou všechny projekty podány na stavebním úřadě ke
schválení v původní verzi. V průběhu jednání se stavební úřadem se naskytla možnost napojení
kanalizace s kanalizací Ústí. Tím by došlo ke značnému zkrácení i finančním úsporám. Pokud tato
možnost nevyjde, bude napojení na Vsetín provedeno podle původního plánu, samostatným
kanálem. Zde vzniká problém, kdy pan Gerža z Ústí odmítl podepsat vstup na pozemek, proto
budou vypracovány dvě verze.
Návrh Usnesení č. 186/12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o kanalizaci.
Žádost o opravu cesty- Alena Čunková zaslala žádost o opravu přístupové cesty z důvodu
rekonstrukce domu Janová č.p. 39, který chtějí trvale obývat. Jedná se o bývalý dům Rožnovjáků v
Kadějovém. Tato žádost se bude projednávat v příštím roce.
Návrh Usnesení č. 187/12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o opravu cesty.
Paní Marie Mikulenčáková vyjádřila poděkování panu Solanskému, který ve spolupráci s obecním
úřadem se zasloužil, že v jejich ulici je konečně pořádek.
Na závěr starosta obce poděkoval zastupitelům i všem zaměstnancům obecního úřadu za pracovní
úsilí v roce 2011. Také poděkování patří panu Dolanskému, který se zasloužil, že veškeré věci, které
se v obci děly a nebylo jich málo, se brzy dostaly do povědomí našich občanů.
S přáním krásných svátků, hodně zdraví v novém roce zasedání zastupitelstva ukončil.

Ověřovatelé zápisu : ….......................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Taťána Hradová

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

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

