Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 18.1.2017 , 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, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na návrh zastupitele Ing. Karla Eliáše byl bod č. 9
Projednání návrhu pana Šimoníka přesunut na bod č. 7 Schválení referenda, případné hlasování občanů o
výstavbě kasina. Při schválení bodu č. 8 Obecně závazná vyhláška obce Janová č. 1/2017 by nově bod č. 9
Schválení referenda byl bezpředmětný. Starosta obce požádal o doplnění programu o bod č. 11 Darovací
smlouva, bod č. 12 Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a zrušení bodu č. 6 Úprava odměn pro
neuvolněné zastupitele dle nařízení vlády.
Návrh usnesení 337/0117: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 337/0117 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Richard Machalec a Bronislav Soukup, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 338/0117: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Richarda Machalce a
Bronislava Soukupa , zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 338/0117 bylo schváleno.
Kontrola usnesení z 31. a 32. zasedání Zastupitelstva obce Janová:
Usnesení č. 330/0116 Smlouva o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje – splněno
Usnesení č. 333/0116 Podepsání Smlouvy s firmou TM Stav, spol.s.r.o. – splněno
Usnesení č.325/0116 Sepsání Smlouvy o dílo s vítěznou firmou COLAS CZ a.s. sesuvu Snozek – nesplněno,
Důvodem je odstoupení firmy COLAS CZ a.s.od smlouvy
Návrh usnesení č. 339/0117: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Kontrolu usnesení z 31. a 32 .
zasedání Zastupitelstva obce Janová.

Bod 3 – Seznámení s výsledkem konkurzu na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Janová
Starosta obce sdělil zastupitelům, že na konkurz na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Janová se nepřihlásil
žádný uchazeč. Návrh starosty obce je vypsání 2. kola tohoto výběrového řízení.
Návrh usnesení 340/0117: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí vypsání 2. kola výběrového řízení na
místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Janová.

Bod 4 – Zpráva ředitelky ZŠ a MŠ Janová
Ředitelka ZŠ a MŠ Janová Mgr. Hana Výchopňová informovala zastupitele o tom, že k dnešnímu dni nedošlo
k žádným zásadním změnám co se ZŠ a MŠ Janová týká. Na základě vlastního osobního rozhodnutí a po
zvážení veškerých okolností týkajících se převzetí a vedení ZŠ a MŠ Janová po bývalém řediteli Mgr.
Lucbauerovi dospěla Mgr. Hana Výchopňová k rozhodnutí podat výpověď z pracovního poměru k 31.1.2017.
Důvod podání výpovědi přítomným zastupitelům a hostům zdůvodnila a vysvětlila.
Informovala zastupitele o inventurách provedených ve škole, které byly chaotické, s učitelským sborem
společně provedla vyřazení některých položek, účetní školy vyřazené položky zpracuje a vzhledem
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k nepřítomnosti zástupců ze strany zřizovatele navržena ředitelkou školy možnost následného
překontrolování zřizovatelem.
Návrh usnesení 341/0117: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu o ZŠ a MŠ Janová a výpověď
z pracovního poměru ředitelky ZŠ a MŠ Janová Mgr. Hany Výchopňové.
Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 1
Účetní obce paní Kotrlová podrobně seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1.
Návrh usnesení 342/0117: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 342/0117 bylo schváleno.

Bod 6 – Projednání návrhu p. Šimoníka

Pan Jiří Šimoník předložil zastupitelům návrh řešení problému se zajištěním provozu na hlavním
silničním tahu Vsetín - Velké Karlovice silnice č. 487 v obci Janová, kde dochází pravidelně
k nedodržování rychlosti ze strany řidičů a tím ke zvýšenému riziku bezpečnosti chodců při
přecházení vozovky a zároveň zvýšení hlučnosti. Jedná se o umístění radarového rychloměru, jehož
pořizovací náklady , správa a vyhodnocování by bylo v režii města Vsetína. Finanční přínos pro obec
by mohl být pouze formou finančního daru od města Vsetína za pronájem radaru.
Návrh usnesení 343/0117: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh pana Šimoníka a pověřuje
starostu obce k sestavení týmu ve složení starosta obce, zastupitel Ing. Karel Eliáš a pan Jiří Šimoník,
který zahájí jednání s místostarostou města Vsetína panem Pifkou o umístění radaru v obci Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 343/0117 bylo schváleno.

Bod 7 – Obecně závazná vyhláška obce Janová č. 1/2017
Zastupitel Ing. Eliáš seznámil zastupitele s přepracovaným návrhem Obecně závazné vyhlášky obce
Janová č. 1/2017 o regulaci provozu hazardních her.
Návrh usnesení 344/0116: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o
regulaci provozu hazardních her.
Výsledek hlasování: Pro 2 ( Ing. Karel Eliáš, Daniela Mikulcová), Proti 7( Jan Machalec, Richard
Machalec, Taťána Hradová, Aleš Olšák, Dalibor Bartík, Bronislav Soukup, Jaroslav Tomanec), Zdrželi
se 0
Usnesení č. 344/0117 nebylo bylo schváleno.

Bod 8 – Schválení referenda, případné hlasování občanů o výstavbě kasina
Následně na zasedání místostarosta Richard Machalec seznámil přítomné zastupitele a hosty s informacemi
o fungování kasina v Napajedlích a finančním přínosu pro obec Napajedla, které získal od starosty dané obce.
Dále vysvětlil možnosti vyhlášení referenda o výstavbě kasina. Zastupitelé obce, zástupce firmy Synot pan
Valenta a přítomní občané obce Janová opětovně debatovali ohledně vyhlášeného záměru obce o výstavbě
kasina, o Petici proti výstavbě kasina a veřejnému setkání se zástupci firmy Synot s občany, která se
uskutečnila 18.1.2017. Přítomní občané se stejně jako na uvedené debatě pozastavovali nad malou
informovaností občanů před schválením záměru obce pronajmout pozemek k provozování kasina a také
vyjadřovali nesouhlas s výstavbou samotného kasina.

Návrh usnesení 345/0117: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje referendum, případné hlasování
občanů o výstavbě kasina.
Výsledek hlasování: Pro 2 ( Ing. Karel Eliáš, Daniela Mikulcová), Proti 7 ( Jan Machalec, Richard
Machalec, Taťána Hradová, Aleš Olšák, Dalibor Bartík, Bronislav Soukup, Jaroslav Tomanec), Zdrželi
se 0
Usnesení č. 345/0117 nebylo schváleno.
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Bod 9 – Seznámení s návrhem Povodí Moravy
Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh Povodí Moravy s opravou hráze ( zvýšením o 30cm) na
ochranu proti stoleté vodě na pozemku obce Janová.
Návrh usnesení č. 346/0117: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh Povodí Moravy s opravou
hráze.

Bod 10 – Darovací smlouva

Starosta obce předložil zastupitelům návrh zastupitelů Zlínského kraje týkající se bezúplatného
darování pozemků
( silnice a chodníky) v hodnotě 115.440,-Kč.
Návrh usnesení 347/0117: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje souhlas s návrhem na Darovací
smlouvu mezi obcí Janová a Zlínským krajem, kde předmětem daru jsou pozemky pod silnicí a
chodníky.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 347/0117 bylo schváleno.

Bod 11 – Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí
Janová a ČEZ z důvodu opravy elektrického vedení v lokalitě Kadějov, kdy oprava vedení bude prováděna
povede přes pozemky obce Janová.
Návrh usnesení 348/0117: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Budoucí smlouvu o zřízení věcného
břemene.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 348/0117 bylo schváleno.

Bod 12 - Různé
Zastupitelka Daniela Mikulcová informovala zastupitele o plánovaném Setkání seniorů 3.3.2017 které se
uskuteční v kavárně M+Z od 16,00 hodin. Za Výbor pro kulturu a sport, který toto setkání organizuje,
požádala o finanční spoluúčast obce.
Dále informovala zastupitele o lednovém zasedání Školské rady ze dne 18.1.2017 a předala starostovi od
ředitelky ZŠ a MŠ Janová seznam závad na elektrických věcech, které je nutné opravit.
Upozornila zastupitelstvo, že pro obec jako zřizovatele ZŠ a MŠ Janová od 1.1.2017 plyne ze zákona nová
povinnost a to v dostatečném předstihu dodat seznam dětí nastupujících do ZŠ a zároveň i seznam
předškolních pětiletých dětí nastupujících do MŠ. Tyto seznamy musí obsahovat jméno, příjmení, trvalé
bydliště a rodné číslo dětí a musí být jako listina úředně ověřené.
Na návrh učitelky MŠ požádala starostu o vypracování seznamu i všech tříletých dětí s trvalým bydlištěm
v obci Janová, které v budoucnu eventuálně nastoupí do MŠ Janová.
Daniela Mikulcová dále požádala o sdělení možného termínu „Vítání občánků“ v obci, vzhledem k malému
počtu nově narozených dětí bylo doporučeno termín přesunout na podzim letošního roku 2017.
Zastupitel Jaroslav Tomanec upozornil na volně pobíhajícího labradora v obci, kdy majitel psa by měl být
informován, aby si psa zabezpečil na svém vlastním pozemku, v opačném případě může být pes odchycen a
následné finanční náklady budou účtovány na vrub majitele psa.
Pan Jiří Šimoník v roce 2015 požádal zastupitelstvo, aby nově vznikající cyklistický oddíl s počtem členů pět
byl registrován pod obcí. S tímto jeho návrhem zastupitelstvo souhlasilo. K dnešnímu dni je v tomto oddíle
registrováno 33 členů a ze strany starosty byla panu Šimoníkovi doporučena od roku 2017 registrace jako
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spolku s vlastním IČ. Paní účetní obce panu Šimoníkovi objasnila situaci týkající účetnictví obce, do kterého
musí být zaneseno i přijímání sponzorských darů daného spolku.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření
3) Zpráva ředitelky MŠ a ZŠ Janová

Zápis byl vyhotoven dne: 26.1. 2017
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční v únoru, termín bude upřesněn.
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Taťána Hradová
Richard Machalec

………………………...........

Bronislav Soukup

………………………............

Jan Machalec

………………………….....…
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