Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo jednání:
Přítomni:
Konec jednání:

22.1.2014
17,00 hod.
kancelář starosty obce
viz. prezenční listina
19,15 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. Nepřítomna a omluvena Taťána Hradová. Zapisovatelem byla ustanovena
Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Aleš Olšák.
Zastupitelé s předloženým programem jednání souhlasili.
Návrh usnesení č. 383/0114 : Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 383/0114 bylo schváleno
Kontrola usnesení:
266/11 - Byly zaměřeny pozemky, které obec chtěla směnit, či prodat panu Kaizerovi. Zastupitelé
souhlasili s tím, aby byl zveřejněn záměr obce týkající se směny a prodeje pozemků p.č. 2765/1,
2834, 147/2, 2953 a 991/2.
Návrh usnesení č. 384/0114: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na prodej a směnu
pozemků p.č. 2765/1, 2834, 147/2, 2953 a 991/2.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 384/0114 bylo schváleno
2. Zmocnění starosty obce k jednání a podpisu mezitimní a řádné účetní závěrky
Starosta obce seznámil zastupitele s novým nařízením, kdy je nutné, aby byly projednávány a
podepisovány mezitímní a řádné účetní závěrky. Současně požádal zastupitel o souhlas s tím, aby
mohl tyto úkony provádět. Zastupitelé pověřili starostu obce k provádění těchto úkonů.
Návrh usnesení č. 385/0114: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k projednání a
podepisování mezitímních a řádných účetní závěrek obce.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 385/0114 bylo schváleno
3. Poradní skupina - vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky
Pro vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky byla navržena poradní skupina ve složení:
Miroslav Kotrlová- účetní obce, Taťána Hradová-předseda finančního výboru, Ing. Karel Eliášpředseda kontrolního výboru. Zastupitelé s navrženými členy poradní skupiny souhlasili.
Návrh usnesení č. 386/0114: Zastupitelstvo obce schvaluje poradní skupinu k vyhodnocení
podkladů ke schválení účetní závěrky.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 386/0114 bylo schváleno
4. Směrnice-1/2014- Schvalování účetní závěrky obce Janová
Pro potřeby schvalování mezitímních účetních závěrek k 30.6. a 30.9. a řádné účetní závěrky k
31.12. byl zastupitelům předložen návrh „Směrnice č. 1/2014 – Schvalování účetní závěrky obce
Janová“. Bližší informace k této směrnici a její nutnosti podala zastupitelům účetní obce paní
Kotrlová. Po upřesnění dotazů zastupitelé s navrženou směrnicí, která je přílohou tohoto zápisu
souhlasili.
Návrh usnesení č. 387/0114: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2014 – „Schvalování
účetní závěrky obce Janová“.

Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 387/0114 bylo schváleno
5. Schválení členů výběrové komise na zhotovitele stavby a technický dozor „Kanalizace
Janové“.
Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise, vyhlášená na základě Oznámení o zakázce
ve Věstníku veřejných zakázek byla navržena hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce
s názvem „Kanalizace obce Janová“.
Členové hodnotící komise: Mgr. Eva Kaiserová, Ing. Josef Pilař, Ing. Lenka Trlicová, Dušan
Bazalka, Ing. Lubomír Květoň
Náhradníci členů hodnotící komise: Ing. Jindřiška Moudrá , Jan Machalec, Karla Vašťáková, Aleš
Olšák, Dalibor Bartík
Zadavatel stanovuje, že hodnotící komise bude zároveň v souladu s ust.§ 71 odst.3 zákona plnit
funkci pro otevírání obálek s nabídkami a v souladu s ust.§ 59 odst.2 zákona plnit funkci komise
pro posouzení kvalifikace. Tímto jsou všichni členové a náhradníci členů hodnotící komise povinni
ve své činnosti postupovat plně v souladu se zákonem. Zastupitelé s navrženými členy hodnotící
komise a jejich náhradníky souhlasili.
Návrh usnesení č. 388/0114: Zastupitelstvo obce schvaluje členy hodnotící komise a náhradníky
členů hodnotící komise pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor k veřejné
zakázce na stavební práce „ Kanalizace obce Janová“.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 388/0114 bylo schváleno
6. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva (dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.)
Starosta obce seznámil zastupitele s nařízení vlády č. 37/2003 týkající se zvýšení odměn
neuvolněných členů zastupitelstva a s tabulkou nově navržených odměn. Zastupitelé po diskuzi
dospěli k názoru, že odměny neuvolněných členů ZO zůstanou ve stávající výši.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce Janová.
Hlasování: Pro:3 (Jan Machalec, Josef Pončík, KarlaVašťáková), proti:0, zdržel se: 5 (Michaela
Petřeková DiS, Ing. Jaroslav Tomanec, Ing. Karel Eliáš, Aleš Olšák, Dalibor Bartík)
Usnesení nebylo schváleno
7. Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby
Pan Pavel Bambuch požádal o souhlas obce s dodatečným povolením staveb (obora pro divočáky a
voliéra pro ptactvo). Obě tyto stavby zasahují na pozemky obce. Po rušné diskuzi vyslovili
zastupitelé s žádostí souhlas. Jako podmínku však stanovili písemný souhlas p. Bambucha
s možností užívat stávající cestu kolem Záružného potoka. Tato cesta vede částečně po pozemcích,
které jsou ve vlastnictví p. Bambucha.
8. Žádost o odkoupení obecního pozemku
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti na odkoupí obecních pozemků p.č. 1700/2, 1700/3.
Tyto pozemky jsou v současné době v pronájmu. Zastupitelé se v diskuzi vyslovili spíše pro
dlouhodobý pronájem těchto pozemků. Vyzvali starostu obce k jednání jak se současným
nájemcem, tak i s žadateli o koupi. Starosta obce uvedl, že v této záležitosti povede jednání.
9. Mandátní smlouva k žádosti na vyřízení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Starosta obce informoval zastupitele o probíhajícím vyřizování žádosti na dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníků u hlavní cesty. Uvedl, že vzhledem ke složitosti a
termínu podání žádosti oslovil poradce pana Romana Kalabuse o pomoc s vyřízením této žádosti.
Starosta obce požádal zastupitele o souhlas k sepsání mandátní smlouvy na poradenství k
vypracování žádosti na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zastupitelé souhlasili.

Návrh usnesení č. 389/0114: Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání mandátní smlouvy na
poradenství k vypracování žádosti na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 389/0114 bylo schváleno
10. Různé
Obec Janová obdržela žádost na finanční příspěvek na zřízení a provoz Babyboxu pro odložené děti
ve Valašském Meziříčí. Zastupitelé odsouhlasili finanční příspěvek 1.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 390/0114: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 1.000,- Kč pro
Babybox ve Valašském Meziříčí.
Hlasování:Pro:6, proti:0, zdržel se: 2 Aleš Olšák, Josef Pončík
Usnesení č. 390/0114 bylo schváleno
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 19,15 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 26.2.2014.

Zapsala: Karla Vaštáková
Janová 27.1.2014

Ověřovatelé:

…..........................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Aleš Olšák

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

