Zápis z 44. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo jednání:
Přítomni:
Konec jednání:

19.3.2014
17,00 hod.
kancelář starosty obce
viz. prezenční listina
18,45 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 devět členů zastupitelstva, které
bylo tímto usnášeníschopné. Starosta obce navrhl doplnit program o dva body. Zapisovatelem byla
ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Michaela Petřeková DiS.
• zrušení OZV č. 4/2007 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
• odkoupení pozemku p.č. 932/22
Zastupitelé s předloženým a doplněným programem jednání souhlasili.
Návrh usnesení č. 404/0314 : Zastupitelstvo obce schvaluje předložený a doplněný program
jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 404/0314 bylo schváleno
Kontrola usnesení:
266/11 - Směna a prodej pozemků – manželé Kaizerovi

trvá

2. Zpráva ze zasedání kontrolního výboru
Se závěry jednání kontrolního výboru (KV), kterého se účastnil i starosta obce Jan Machalec,
seznámil zastupitele Karel Eliáš. V roce 2013 činila docházka členů zastupitelstva obce v 92 %.
Všechna jednání výborů obce byla usnášeníschopná. Hospodaření Sportovní haly bylo v roce 2013
poprvé kladné (27 tis. Kč). KV navrhl umístit dopravní značení, které by zvýšilo bezpečnost
dopravy v obci. Byla poskytla informace o možnosti zajištění staveniště rodinného domu p.
Mikulenky (p.č. 918/103). Byl předložen přehled o prodeji dřeva v letech 2011 až 2013. Z následné
diskuze: Zastupitelé diskutovali o možnosti zvýšení poplatku za pronájem haly. Z diskuze
vyplynulo doporučení spíše se zaměřit na úspory energií (el. energie a plynu). Zastupitelé podpořili
návrh p. Tomance na výměnu halogenových zářivek na LED světla. Starosta obce byl rovněž
pověřen zjistit možnosti zateplení dveří do haly.
Zápis z jednání Kontrolního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 405/0314: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou zprávu ze zasedání
kontrolního výboru.
3. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 2829/2
K žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2829/2 vodní plocha, zastupitelé navrhli vyvěšení záměru a po
rušné diskuzi doporučili k tomuto pozemku pro další řešení doplnit - část parcely p.č. 2792 ostatní
plocha a p.č. 414/21 ostatní plocha.
Návrh usnesení č. 406/0314: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce pro p.č. 2792, 2829/2 a
414/21 v k.ú. Janová
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 406/0314 bylo schváleno
Pan Bambuch požádal zastupitele k vyjádření zastupitelstva na negativní stanovisko CHKO k oboře
pro divočáky. Zastupitelé uváděli, že ohlasy občanů na existenci této obory, jakož i nedaleko
vybudovaných staveb pro zvířata (bažantnice - voliéra pro bažanty, zaječárna - kotce pro zajíce)
jsou pozitivní. Bylo uvedeno, že toto místo je častým cílem procházek lidí z blízkého i dalekého
okolí. Byly rovněž zmíněny časté návštěvy škol a školek. Zastupitelé nesouhlasí se záměrem
CHKO zrušit oboru.

Návrh usnesení č. 407/0314: Zastupitelstvo obce Janová podporuje úsilí pana Bambucha vedoucí k
zachování obory pro divočáky, bažantnice a zaječárny.
Hlasování: Pro: 8, proti:0, zdržel se:1 Jan Machalec
Usnesení č. 407/0314 bylo schváleno
4. Žádost o dlouhodobější pronájem pozemků
Na minulém zasedání byl schválen záměr obce na dlouhodobější pronájem obecních pozemků p.č.
1700/1,2,3 k.ú. Janová. Záměr byl vyvěšen na ÚD i na webových stránkách. Nebyl připomínkován.
Přihlásil se jeden zájemce. Starosta obce navrhl schválení sepsání pachtovní smlouvy na 10 let,
roční poplatek 397 Kč.
Návrh usnesení č. 408/0314: Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu na 10 let s
poplatkem 397 Kč/rok.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 408/0314 bylo schváleno
5. Zrušení OZV 4/2007 – O místním poplatku za provozovaný hrací přístroj
Zákonem č. 458/2011 Sb., došlo ke zrušení ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních
poplatcích, tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými vyhláškami místní poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj. Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014,
která ruší OZV č. 4/2007.
Návrh usnesení č. 409/0314: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV 2/2014
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 409/0314 bylo schváleno
6. Odkoupení pozemku p.č. 932/22 k.ú. Janová
Dne 19.3.2014 obdržel OÚ žádost o odkoupení pozemku p.č. 932/22 o výměře 57 m2,ostatní
plocha. Zastupitelé souhlasí s vyvěšením záměru obce na prodej uvedeného pozemku.
Návrh usnesení č. 410/0314: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr obce na prodej pozemku p.č.
932/22,ostatní plocha.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 410/0314 bylo schváleno
7. Různé
− stanovisko okresního soudu: obecní úřad obdržel od okresního soudu ve Vsetíně souhlasné
stanovisko s navrženým kandidátem paní Ilonu Tomancovou do funkce přísedícího
Okresního soudu ve Vsetíně (příloha k zápisu)
− informace o výběrovém řízení Kanalizace obce Janová-starosta obce informoval, že jednání
hodnotící komise k veřejné zakázce akce kanalizace Janová by se mohlo uskutečnit 2,3,
nebo 4. dubna 2014. Do konce března budou předložena stanoviska, proběhne výběrové
řízení a elektronická aukce. Starosta obce informoval zastupitele, že projektovou
dokumentaci na přípojky bude provádět paní Kašparová z Huslenek, která bude navštěvovat
jednotlivé domácnosti. Uvedl, že obec se bude na nákladech na projektovou dokumentaci
přípojek občanů podílet.
− paní Zdenka Chudějová podala návrh, aby byla vyhlášená sbírka na obnovu spálené chaty
Libušín pod záštitou Obecního úřadu a místního turistického oddílu. Informace ke sbírce
budou vyvěšeny i vyhlášeny a sbírka proběhne od 24.3.2014 do 30.4.2014. Na OÚ bude
urna na finanční příspěvky
− dotaz Ing. Karla Eliáše na stavební pozemky Kúta: materiály jsou před schválením, je
potřeba doplnit některé materiály
− Ing. Eliáš - informace k měřičům rychlosti a k semaforům. Byl pověřen zajistit cenové
návrhy.
− požadavek ředitele školy Mgr. Lucbauera možnost příspěvku obce na zhotovení pískoviště,
starosta obce přislíbil opravu současného pískoviště, zakoupení zakrývací plachty,
zprovoznění pískoviště

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18,45 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 23.4.2014.
Zapsala: Karla Vaštáková
Janová 24.3.2014

Ověřovatelé:

…..........................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Michaela Petřeková DiS

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

