Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 13. 5. 2015, od 17:00 hodin.
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Janu Halašovou a Danielu Mikulcovou a zapisovatelem Karla Eliáše.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 90/0515: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Janu Halašovou a Danielu
Mikulcovou a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 90/0515 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta obce navrhl doplnit bod 8. Rozpočtové opatření
č.4, 9. Smlouva o poskytnutí podpory, 10. Schválení meziúvěru, 11. Žádost o finanční příspěvek, 12. Nákup
energií a 13. Změna zástupce na valnou hromadu VaK.
Návrh usnesení 91/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný program zasedání doplněný o body
č. 6 a 7.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 91/0515 bylo schváleno.
Bod 2 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu
provést stavbu s firmou ARPEX MORAVA s.r.o., která zastupuje firmu ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o vybudování
přípojky elektrické energie k parcele č. st. 280. Přípojka vede přes obecní pozemek č.p. 2808.
Návrh usnesení 92/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu s firmou ARPEX MORAVA s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 92/0515 bylo schváleno.
Bod 3 – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu
provést stavbu s firmou ENPRO Energo s.r.o., která zastupuje firmu ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o vybudování
přípojky elektrické energie k novým stavebním parcelám v lokalitě Kúta. Přípojka vede přes obecní pozemky
č.p. 1067/2, 1067/8 a 2827/2.
Návrh usnesení 93/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu s firmou ENPRO Energo s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 93/0515 bylo schváleno.
Bod 4 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci. Smlouva
se týká pozemku p.č. 965, trvalý travní porost. Zastupitelstvo o tomto převodu jednalo již 9.11.2014 kdy
schválilo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu státu v rozsahu 2/18 pozemku parc. č. 965 v z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Janová.
Návrh usnesení 94/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OVS/946/2015-OVSM, včetně zavazujících a
omezujících podmínek uvedených v Čl. IV. a věcného práva uvedeného v Čl. V. této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 94/0515 bylo schváleno
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Bod 5 – Žádost o opravu cesty
Starosta obce předložil zastupitelům žádost občanů z čísel popisných 233, 20 a 47, kteří žádají o opravu cesty
vedoucích k jejich nemovitostem. Starosta obce uvedl, že po dokončení vybudování kanalizačních šachtiček
v Hořansku bude provedeno asfaltování komunikace poškozené budováním kanalizace v celé šíři vozovky.
V rámci provádění těchto prací by mělo dojít i k opravě navazujících odbočení.
Návrh usnesení 95/0515: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace starosty obce k opravě
komunikace v Hořansku.
Bod 6 – Informace z finanční kontroly ZŠ a MŠ
Táňa Hradová informovala zastupitele o finanční kontrole ZŠ a MŠ, která proběhla 5. 5. 2015. Uvedla, že byl
kontrolován stav pokladny, výběr stravného, vyúčtování sběru papíru, vyúčtování letní školky a další. Táňa
Hradová uvedla, že kontrola neshledala žádné nedostatky v hospodaření ZŠ a MŠ Janová.
Návrh usnesení 96/0515: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace o finanční kontrole MŠ a ZŠ.
Bod 7 – Zaznamenávání zvukových záznamů zasedání zastupitelstva jako prostředek pro vytvoření
zápisů jednání
Dalibor Bartík navrhl pořizovat ze zasedání zastupitelstva zvukový záznam, který by se uchovával po celé
čtyřleté funkční období. Karel Eliáš uvedl, že již některé zasedání zastupitelstva nahrávány byly, některé ne.
Dále uvedl, že minulé volební období byly pro účely pořizování zápisu zasedání zastupitelstva obce nahrávány.
Zastupitelé měli krátkou diskuzi.
Návrh usnesení 97/0515: Zastupitelstvo obce Janová rozhodlo o pořizování zvukových záznamů z jednání
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (Halašová)
Usnesení č. 97/0515 bylo schváleno
Bod 8 - Rozpočtové opatření č. 4
Paní Kotrlová podrobně seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4. Poté odpověděla na dotazy.
98/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 98/0515 bylo schváleno.
Bod 9 - Smlouva o poskytnutí podpory
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0821/2015/STR, kterou
se Zlínský kraj zavazuje poskytnout dotaci na projekt „Rekonstrukce místní komunikace v obci Janová“.
Poskytnutá dotace bude ve výši 770 tis. Kč. Rekonstrukce komunikace se týká části Řečiska I a ulice Nábřežní,
kde bude po dokončení kanalizace položen asfalt v celé šíři vozovky.
Návrh usnesení 99/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí č.
D/0821/2015/STR.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (Halašová)
Usnesení č. 99/0515 bylo schváleno.
Bod 10 - Schválení meziúvěru
Starosta obce navrhl využít překlenovacího úvěru od ČSOB na financování akce Rekonstrukce místní
komunikace v obci Janová“. Výše překlenovacího úvěru by byla stejná jako výše dotace poskytovaná Zlínským
krajem tedy 770 tis. Kč.
Návrh usnesení 100/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje použít na financování akce „Rekonstrukce
místní komunikace v obci Janová“ překlenovací úvěr.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (Halašová)
Usnesení č. 100/0515 bylo schváleno.
Bod 11 - Žádost o finanční příspěvek
Starosta obce předložil zastupitelů žádost Charity Vsetín o příspěvek na financování. Seznámil zastupitele se
změnou ve financování sociálních služeb. Uvedl, že podle nového modelu by se obce měly podílet na
financování sociálních služeb podle počtu klientů (občanů obce), pro které zajišťují služby. Za neposkytování
financí na sociální služby nejsou stanoveny sankce. Poskytovatelé nebudou odmítat občany z důvodu, že jejich
domovská obec neposkytla finance či poskytla finance v malé výši. Starosta obce navrhl odložit schválení
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příspěvku na další zasedání zastupitelstva, kdy by zastupitelům předložil informace, jak v podobných
případech postupují okolní obce.
Bod 12 Nákup energií
Starosta obce předložil zastupitelů návrh na změnu dodavatele elektřiny a plynu. Navrhl připojit se ke
společnému projektu města Vsetín a Sdružení obcí Hornolidečska, kteří energie nakupují na burze. Uvedl, že
úspora by v příštím roce měla činit min. 17,5 tis. Kč.
Návrh usnesení 101/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje nákup energií na energetické burze.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 101/0515 bylo schváleno.
Bod 13 - Změna zástupce na valnou hromadu VaK.
Na minulém zasedání zastupitelstva byla delegátem na valnou hromadu VaK Vsetín zvolena Taťána Hradová.
Paní Hradová uvedla, že se bohužel z pracovních důvodů nemůže této valné hromady zúčastnit. Starosta obce
navrhl, aby byl delegátem zvolen místostarosta Jan Machalec, který návrh přijal.
Návrh usnesení 102/0515: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Jana Machalce delegátem na valnou hromadu
VaK Vsetín a.s. která se uskuteční 4. 6. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 102/0515 bylo schváleno
Bod 14 – Různé
Iveta Fojtů vyjádřila nesouhlas tím, jakým způsobem informovala Daniela Mikulcová o průběhu zápisu do ZŠ
Janová. Uvedla, že ostatní rodiče, kteří se zápisu zúčastnili, byli se zápisem spokojeni, což doložila jejich
podpisy. Dále vyzvala paní Mikulcovou, aby dodržovala svůj volební program, ve kterém slibuje zachování ZŠ
a MŠ Janová. Daniela Mikulcová uvedla, že podporuje zachování školy a školky, do kterých chodí její děti.
Kritikou chtěla upozornit na problémy, které by se mohly zlepšit. Karel Eliáš připomněl, že Daniela Mikulcová
je zástupcem obce ve školské radě.
Pan Šimoník vystoupil v záležitosti vysoké rychlosti automobilů na hlavní cestě procházející obcí. Navrhl, aby
obec požadovala po Policii ČR častější měření v tomto kritickém úseku. Jana Halašová uvedla, že toto téma
probírala s panem Javorkem, který preventivní možnosti řešení neshledával účinnými a nemožnost zvýšení
počtu měření rychlosti odůvodňoval nedostatečnými technickými a personálními kapacitami Policie ČR. Karel
Eliáš předložil stanovisko PČR, které potvrzovalo slova paní Halašové.
Pan Šimoník dále požádal zastupitele o vybudování provizorního chodníku na ulici Revoluční. Starosta obce
uvedl, že se do budoucna počítá s vybudováním chodníku. Do té doby by mohl být vybudován provizorní
chodník v šíři 3 dlaždic. Jan Machalec doplnil informaci, že tyto pozemky dříve nebyly v majetku obce, nyní již
jsou.
Starosta obce seznámil zastupitele s možnostmi, které obec má pro provozování kanalizace. První varianta je,
že obec bude sama vybírat stočné a provozovat kanalizaci zcela samostatně, druhou variantou je provozování
a výběr stočného společností VaK Vsetín, třetí varianta předpokládá výběr stočného obcí a provozování
společností VaK Vsetín. Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. předloží obci finanční nabídky na všechny tři
varianty a zastupitelstvo pak rozhodně, která možnost bude pro občany a obec nejvýhodnější.
Starosta obce seznámil zastupitele s havarijní situací v případě sesuvu cesty na Snozku. Uvedl, že je
zpracováváno stanovisko České geologické služby. Poté bude proveden geotechnický průzkum, součástí
kterého bude návrh na řešení situace. Starosta obce dále uvedl, že bude žádat na řešení této situace o dotaci.
Současně se také řeší potencionální sesuv v cestě na Štěpnicu.
Starosta obce představil zastupitelům aplikaci OBCEPRO, která má pomoci obcím zpracovat „Program rozvoje
obce“, který bude důležitý při získávání dotací. Uvedl, že plánuje vytvoření pracovní skupiny pro vypracování
tohoto dokumentu. Dále uvedl, že tento dokument by mohl zpracován např. studentem v rámci seminární nebo
diplomové práce.
Starosta seznámil zastupitele s tím, že vzniká „Studie proveditelnosti revitalizace Bečvy Vsetínské“ v jejímž
rámci by došlo k terénním úpravám hráze u Bečvy tak, že by v případě velké povodně došlo k rozlití Bečvy na
pole mezi Janovou a Vsetínem.
Starosta obce požádal Radka Dolanského, aby informoval zastupitele, jak nyní pracuje nově zakoupená
tiskárna. Pan Dolanský uvedl, že po instalaci dodatečné paměti je tiskárna schopná tisknout Janovské listy
v poměrně dobré kvalitě, která je lepší než tisk na staré tiskárně, ale horší než ve vydavatelství Brázda.
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Karel Eliáš navrhl nedokupovat žádné dodatečné zařízení k tiskárně, které by jen dále navýšilo náklady na tisk
Janovských listů. Navrhl tisknout Janovské listy ve vydavatelství Brázda, u kterého jsou náklady na tisk
srovnatelné s těmi, za které by to tiskla obec vlastními silami. Dále uvedl, že nezná obec, která by tiskla
zpravodaj sama. Zastupitelé s tímto názorem nesouhlasili. Navrhli jednání s firmou P.M.Caroline týkající se
celkové ceny za tiskárnu. Doporučovali spíše využít k tisku nově pořízené tiskárny. Na přímý dotaz Radek
Dolanský uvedl, že tisk je ve vydavatelství je kvalitnější a ušetřil by mu min. den času, nicméně počítá s tím, že
bude tisknout osobně.
Návrh usnesení 103/0515: Zastupitelstvo obce Janová pověřuje Taťánu Hradovou a Karla Eliáše jednáním
s firmou P.M.Caroline o úpravě ceny za tiskárnu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (Halašová)
Usnesení č. 103/0515 bylo schváleno
Aleš Olšák požádal o opravu mostku přes Bradovský náhon naproti ZD. V případě zvednutí vody dochází
k ohrožení zaplavení domů na toku níže. Starosta obce přislíbil řešit tuto situaci se ZD.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 4

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 5. 2015
Další zasedání zastupitelstva bude 10.6.2015
Zapisovatel: Karel Eliáš

Ověřovatelé:

Starosta:

Daniela Mikulcová

………………………...........

Jana Halašová

………………………............

Ing. Karel Eliáš

………………………….....…
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