Zápis z 43. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo jednání:
Přítomni:
Konec jednání:

26.2.2014
17,00 hod.
kancelář starosty obce
viz. prezenční listina
18,50 hod.

1. Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. Starosta obce Jan Machalec přivítal
přítomné členy zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno osm členů zastupitelstva, které je
tímto usnášeníschopné. Nepřítomen, omluven (nemoc) Aleš Olšák. Starosta obce požádal o
doplnění programu o 3 body. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli
jmenováni Ing. Karel Eliáš a Dalibor Bartík.
• Žádosti o odkoupení pozemků
• Schválení zadávací dokumentace a příkazní smlouvy na technický dozor investora na
Kanalizaci obce Janová
• Výběrové řízení rekonstrukci chodníků a osvětlení přechodů
Zastupitelé s předloženým a doplněným programem jednání souhlasili.
Návrh usnesení č. 391/0214 : Zastupitelstvo obce schvaluje předložený a doplněný program
jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 391/0214 bylo schváleno
Kontrola usnesení:
266/11 - Směna a prodej pozemků -bude projednáno pod bodem č. 7
2. Zpráva z kontroly finančního výboru
Taťána Hradová předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele s průběhem a výsledkem
kontroly OÚ, ZŠ a MŠ Janová. Kontrola byla provedena dle „Pověření k provedení kontroly“.
Probíhala v průběhu měsíce prosince, ledna i února z důvodu ukončení roční účetní závěrky.
Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 392/0214: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou zprávu z kontroly.
3.Informace ředitele ZŠ a MŠ Janová
Mgr. Michal Lucbauer informoval zastupitele o činnosti základní školy, která je bohatá. Velmi
kladně hodnotil spojení první a druhé třídy, kdy první třída se dobře zapojila do výuky. Škola má 27
žáků, kteří prošli v pololetí s vyznamenáním. Lze hodnotit, že škola dobře prospívá. Dále
informoval, že proběhl zápis do prvního ročníku pro rok 2014/2015. Zúčastnili se jen dva žáci. Do
mateřské školky se přihlásilo 5 žáků. Byla provedena kontrola finančního výboru, provedena
inventarizace fyzická i dokladová za účasti Ing. Karla Eliáše a kontrola krajské hygienické stanice
zlínského kraje. Požádal o spolupráci obce k zajištění úklidu hřiště za školou, oplocení potoka,
oprava mostku. Pro úklid půdních prostor školy zajištění kontejneru.
Informace ředitele školy je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 393/0214: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ředitele školy.
4. Hodnotící zpráva za rok 2013
Hodnotící zpráva za rok 2013 byla zastupitelům přeposlána před zasedáním zastupitelstva. Paní
Kotrlová zastupitelům vysvětlila celkové příjmy, výdaje, financování, jednotlivé dotační tituly,
transfery dle výkazu FIN 2-12. Součásti hodnotící zprávy je výkaz FIN 2-12, který je přílohou
tohoto zápisu. Zároveň byla schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2013, která je uložena na OÚ.
Hospodářský výsledek k 31.12.2013 je minus 24.266,43 Kč. Ztráta bude dorovnána z rezervního
fondu ZŠ a MŠ. Hodnotící zpráva bude vyvěšena na ÚD i na stránkách od 27.2. do 14.3.2014.
Návrh usnesení č. 394/0214: Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící zprávu za rok 2013.

Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 394/0214 bylo schváleno
5. Inventarizace majetku za rok 2013
Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku a závazků za rok 2013. Inventarizační
soupisy byly zastupitelům přeposlány k prostudování. Ing. Eliáš, předseda inventarizační komise
zastupitele informoval o průběhu a výsledku inventarizace. Paní Kotrlová, účetní obce zastupitele
blíže seznámila s inventarizačními soupisy a jejími přílohami. Po diskuzi zastupitelé inventarizaci
schválili. Veškeré doklady týkající se inventarizace jsou uloženy na OÚ.
Návrh usnesení č.395/0214: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetků a závazků za rok
2013.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 395/0214 bylo schváleno
6. Informace o výběrovém řízení na kanalizaci
Starosta obce informoval o výběrovém řízení na kanalizaci obce, které proběhlo 20.2.2014.
Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 13 firem. V předložených nabídkách byly velké finanční
rozdíly. Nejvyšší nabídka cca 68 mil., nejnižší nabídka cca 37 mil. Firma Allowance, která zajišťuje
toto výběrové řízení, převzala veškeré podklady ke kontrole. Bude probíhat další kolo-elektronická
aukce.
Návrh usnesení č. 396/0214: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na
kanalizaci Janové.
7. Schválení směnné a kupní smlouvy
Na směnnou a kupní smlouvu byl vyvěšen záměr obce na prodej a směnu pozemků p.č. 2765/1,
2834, 147/2, 2953 a 991/2. K vyvěšenému záměru nebylo žádných připomínek. Zastupitelé
souhlasili se sepsáním směnné a kupní smlouvy s manžely Kaizerovými a paní Šťastnou.
Návrh usnesení č.397/0214: Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání směnné smlouvy a kupní
smlouvy na pozemky p.č. 2765/1, 2834, 147/2, 2953 a 991/2.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 397/0214 bylo schváleno
8.Schválení nájemní smlouvy na pozemky (pachtovní smlouva)
Obecní úřad obdržel žádost o dlouhodobý pronájem obecních pozemků p.č. 1700/1,2,3. Po
posouzení žádosti zastupitelé navrhli vyvěšení záměru obce na tento pronájem.
Návrh usnesení č. 398/0214: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na dlouhodobý pronájem
obecních pozemků.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 398/0214 bylo schváleno
9. Přísedící pro Okresní soud Vsetín
Ve volebním období 2010-2014 vykonával funkci přísedícího pro Okresní soud ve Vsetíně za obec
Janovou p. Talanda, který již nemá zájem vykonávat tuto funkci. Toto volební období končí
6.5.2014. Pro nutné doplnění sboru přísedících pro nové volební období byla navržena za obec
Janovou paní Ilona Tomancová.
Návrh usnesení č. 399/0214: Zastupitelstvo obce schvaluje paní Ilonu Tomacovou, jako přísedící
pro Okresní soud ve Vsetíně.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 399/0214 bylo schváleno
10. Žádost o finanční příspěvek
Obecní úřad obdržel žádost na finanční příspěvek pro rok 2014 na činnost Sdružení pro rozvoj
Soláně.
Návrh usnesení č. 400/0214: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou žádost

11. Žádosti o odkoupení pozemků
Obecní úřad obdržel žádost o odkoupení pozemku p.č. 917/1 o výměře 6578 m2. Po posouzení
žádosti zastupitelstvo prodej zamítlo. Předložením záměru se souhlasem současného nájemce, je
možnost dát pozemek do pronájmu.
Návrh usnesení č. 401/0214: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 401/0214 bylo schváleno
Obecní úřad obdržel žádost p. Bambucha o odkoupení pozemku parc.č. 2829/2 v k.ú. Janová, který
je ve vlastnictví obce. Zastupitelé žádost projednali. Se situací kolem Záruženského potoka se
zabývali již na minulém zasedání. Rozhodnutí bylo odloženo na další zasedání, kde by měly být
předloženy doplňující informace a již konkrétní návrhy řešení.
12. Schválení zadávací dokumentace a příkazní smlouvy na technický dozor investora
kanalizace obce Janová
Zastupitelé souhlasí se zadávací dokumentací a příkazní smlouvou na technický dozor investora
kanalizace obce Janová.
Návrh usnesení č. 402/0214: Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci a příkazní
smlouvu na technický dozor investora kanalizace obce Janová.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 402/0214 bylo schváleno
13. Výběrové řízení na zhotovitele chodníků a osvětlení přechodů
Byl osloven pan Ing. Čestmír Čech, který se zabývá výběrovým řízením na stavební projekty.
Připraví podklady k vypsání výběrového řízení, ve kterém budou osloveny minimálně tři firmy.
Zastupitelé souhlasili se zahájením výběrového řízení a pověřili Ing. Čecha organizací tohoto
výběrové řízení.
Návrh usnesení č. 403/0214: Zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění výběrové řízení a
pověřuje Ing. Čestmíra Čecha jeho organizací.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 403/0214 bylo schváleno
14. Různé
Starosta obce informoval, že v měsíci únoru proběhly kulturní akce Košt slivovice, Pyžamový
karneval, Papučový ples, na které obec Janová věnovala věcné ceny.
Na návrh Dalibora Bartíka týkající se osvětlení hřiště (tribuny) z důvodu bezpečnosti ve večerních
hodinách, se bude hledat nejvhodnější i finančně nenáročné řešení.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18,50 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 19.3.2014.
Zapsala: Karla Vaštáková
Janová 28.2.2014
Ověřovatelé:

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

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

