Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání : 19.10.2011
Začátek jednání :17,00 hod. Konec jednání:19,15 hod.
Místo konání: kancelář starosty obce
Přítomni: viz. prezenční listina

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva, zastupitelstvo je
usnášení schopné. Ověřovateli zápisu určil Ing. Karla Eliáše a Taťánu Hradovou.
Po zahájení byl starostou předložen ke schválení navržený program dnešního jednání.
Zastupitelstvo k navrženému programu nemělo žádných připomínek ani doplnění a jednohlasně
program schválilo.
Návrh usnesení č.164/10: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.164/10 bylo schváleno.
Kontrola usnesení :
350/10 Umístění a přesunutí dopravní značky (Řečiska II),- při rozšiřování komunikace JanováHovězí, za spoluúčasti projektantů došlo k určitému posunu. Bude se řešit na dalším
jednání s projektanty, kteří projektují opravu silnice Janová-Hovězí.
trvá
97/03

Přechod na digitální příjem – v současné době probíhá jak analogové tak digitální vysílání,
toto vysílání má být ukončeno 30.11.2011. Ze 40 účastníků má dvě třetiny satelit nebo
hodlají zakoupit. Po posouzení a přehodnocení současné situace zastupitelé návrh na
ukončení kabelové televize jednohlasně schválili.
Návrh usnesení č.165/10: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení kabelové televize ke dni
30.11.2011
splněno
Výsledek hlasování : Pro:9, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č.165/10 bylo schváleno.

142/06 Stanovisko Správy železniční dopravní cesty ke zřízení věcného břemene k protlakům pod
železnici. V současné době je skutečnost taková, že to bude v cenách roku 2010, je
třeba zpracovat posudky, které jsou objednané.
trvá
151/08 Úprava cyklostezky na křižovatce u Měrků. Bylo přislíbeno, že v nejbližší době firma
Správa silnic Valašska, Valašské Meziříčí provede opravu cyklostezky a komunikace do
Hořanska .
trvá
159/09 Změna územního plánu- žádosti se nebudou ještě uzavírat

trvá

2.Informace ředitele ZŠ a MŠ Janová
Ředitel školy informoval zastupitelstvo obce o činnosti školy . Dne 26.8. byla podána žádost školy
obecnímu úřadu o Výjimku z důvodu nízkého počtu žáků v ZŠ. Žádosti bylo vyhověno 31.8.2011.
K 1.9.2011 nastoupilo do ZŠ 17 žáků (1.tř. - 2 žáci , 2.tř. - 8 žáků, 3.tř. - 6 žáků, 5.tř. - 1 žák). Od
1.11. bude 16 žáků v ZŠ (odejde 1 žákyně do ZŠ Luh ve Vsetíně ). V MŠ Janová je 24 žáků.
Počet pedagogických pracovníků ZŠ 2 a MŠ 2, provozní zaměstnanci ZŠ 3 a MŠ 1.
Byl inovován školní řád ZŠ a MŠ, který byl schválen školskou radou. Byly vypracovány nové
vnitřní předpisy ZŠ, MŠ a ŠJ. Upraveny byly platby stravného o jednu korunu. Stávající směrnice
školy se předělávají. Vyjádřil velmi dobrou spolupráci s paní účetní Juřicovou a vedoucí kuchyně
paní Vaculíkovou.

4.10.2011 proběhly rodičovské schůzky, kde byli rodiče seznámeni se školním řádem a plánem
školy. Z důvodu poruchy a nefunkčnosti stávající mrazničky ŠJ byla zakoupena nová.
Dne 5.10. se ve škole konalo vítání občánků, s programem vystoupili děti ZŠ. V tento den
probíhala v odpoledních hodinách na hřišti TJ Drakiáda.
12.10.2011 dostala výpověď paní učitelka Mgr. Jaroslava Proislová.
Rozběhly se ve škole 4 kroužky, Kytara, Tomíci (8 dětí), Šikulkové ( 15 předškolních dětí), což je
velmi dobré pro další vývoj a fungování ZŠ.Zdravotní kroužek bude začínat od listopadu.
Bylo provedeno výběrové řízení firem ke koupi 6-ti PC pro vybudování interaktivní učebny.
K dnešnímu dni je již pořízen stůl pro 6 PC stanic (vyučovacích jednotek). Počítá i s interaktivní
tabulí, která dodá výuce moderní styl a nový rozměr.
17.10.2011 začala probíhat inventarizace majetku ZŠ, MŠ, ŠJ Janová. Bude to úkol nelehký, na
příštím zasedání bude informovat o jejím průběhu a výsledku.
Pan ředitel představil logo školy.
Starosta obce doplnil, že se připravují podklady pro výzvu k zateplení školy a obecního úřadu.
Podklady pro školu zpracovává Ing. Lenka Trlicová a podklady pro zateplení obecního úřadu
zpracovává Jan Mikulec.
Starosta obce poděkoval řediteli školy Mgr. Lucbauerovi za přednesenou zprávu.
Zastupitelé obce berou přednesenou zprávu na vědomí.

3.Rozpočtové opatření č. 6
Účetní obce Miroslava Kotrlová předložila návrh „Rozpočtového opatření č. 6“, v příjmových a
výdajových položkách. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Po projednání zastupitelé „Rozpočtové opatření č. 6“ v plném znění jednohlasně schválili.
Návrh usnesení č.166/10: ZO schvaluje předložené „Rozpočtové opatření č. 6“ v plném znění.
Výsledek hlasování : Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.166/10 bylo schváleno.

4.Janovské listy
O tento bod požádal Ing. Karel Eliáš, poněvadž se cítil dotčen článkem, který byl zveřejněn v
Janovský listech autorem Alešem Čablou. Uvedl, že v tomto článku jsou nepravdivé informace,
dále uvedl, že pokud on chtěl články do Janovských listů, nebylo mu umožněno, v případě tohoto
článku aniž si Redakční rada ověřila pravdivost, umožnila jeho vytištění. Karel Eliáš se v této
záležitosti sešel s celou redakční radou a rovněž panem Dolanským dne 4. října 2011 na OÚ.
Výsledkem tohoto setkání byly tři následující body :
Omluva Karlovi Eliášovi, za některé výrazy spojené s jeho osobou v tomto článku.
Vysvětlení zprávy KV spojena s omluvou Aleši Čablovi.
Kritické články směřované ke konkrétní osobě, organizaci, bude mít druhá strana možnost
komentovat a přidat své vyjádření ještě v témže čísle JL, ve kterém má vyjít kritika.
Na zasedání zastupitelstva, Karel Eliáš přednesl výše zmíněné skutečnosti, které ho vedly k
projenání na zasedání zastupitelstva.
Paní Michaela Petřeková se vyjádřila a připomněla Ing. Eliášovi, že výsledkem setkání Redakční
rady byly tři body ne jen dva, jak uvedl. Bylo domluveno, že se Redakční rada omluví Ing. Eliášovi
a Karel Eliáš se omluví Aleši Čablovi.
Po schůzce jsme odcházeli všichni celkem spokojeni, že bude již konečně klid a jsou dohodnuta
nějaká pravidla, podle kterých se bude postupovat.
Po dlouhém vysvětlování, upřesňování, dohadování přečetla paní Petřeková své poslední vyjádření
a navrhla, aby vyjádření Ing. Eliáše a její byla vytištěna v Janovských listech vedle sebe k vyjádření
pro občany na článek Aleše Čably.
Starosta obce požádal, aby tato záležitost byla již konečně ukončena.
Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí vyjádření předsedy Kontrolního výboru
a předsedy Redakční rady.

5.Změna územního plánu
Při jednání u paní Krauzové bylo doporučeno, aby se návrh pana Pončíka řešil komplexně s
pořízením nového územního plánu. Žádosti pana Pončíka a Olšáka se nebudou ještě uzavírat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

6. Žádost o finanční příspěvek na poskytování soc. služby v roce 2012
Obecní úřad Janová obdržel žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro sociální služby v roce
2012. Tuto žádost zaslal „Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.“, Hrbová 1561 Vsetín.
Finanční příspěvek je určen na provozování Terénní asistenční služby určené 2 rodinám, které bydlí
v naší obci. Jedná se o částku 12 400 Kč, která odpovídá 15% z plánovaných nákladů tohoto
zařízení na poskytování asistenčních služeb v obci Janová v roce 2012.
Poněvadž jedna rodina nemá trvalé bydliště v naší obci, zastupitelé po zhodnocení a posouzení
požadavku rozhodli o zaslání příspěvku jen pro jednu rodinu a to v poloviční výši požadavku t.j.
6 200 Kč.
Návrh usnesení č.167/10: Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání příspěvku ve výši 6200 Kč .
Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.167/10 bylo schváleno.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19,15 hod.

Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 23.11.2011 v 17,00 hod.

Ověřovatelé zápisu :

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

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

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

