Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
18. dubna 2012
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo konání:
kancelář starosty obce
Konec jednání:
18,30 hod.
1.Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo obce je tímto
usnášeníschopné.
Zaspisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš
a Josef Pončík.
Na návrh starosty obce byl program doplněn o dva body.
• Pověření starosty obce k podepisování smluv o věcných břemenech
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2070/10
Na žádost zastupitelky Michaely Petřekové DiS doplněn o jeden bod
• Provoz letní školky
Návrh Usnesení č. 211/04: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 211/04 bylo schváleno
Kontrola usnesení
175/11

Protipovodňový návrh- odkanalizování části u Piskláků
/Usnesení 14/11 ze dne 23.11.2011/

trvá

204/03

Zřízení dopravních značek „Pozor děti“

trvá

207/03

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2070/10
(projednáno v bodě č. 6)

splněno

209/03

Veřejné osvětlení-celoroční víkendové osvětlení obce

trvá

210/03

Kompletní vyčištění kanalizace

splněno

2.Informace o hospodaření za I. čtvrtletí 2012
Účetní obce Miroslava Kotrlová seznámila zastupitele s hospodařením obce za první čtvrtletí tohoto
roku. Zodpověděla zastupitelům otázky, vysvětlila plnění jednotlivých položek.
Návrh Usnesení č. 212/04: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o hospodaření obce za
první čtvtletí 2012.
3.Žádost o podporu projektu spolupráce MAS
Starosta obce objasnil důvod podpory a cíl tohoto projektu. Jedná se finanční podporu projektu,
který je zaměřen na zavedení regionální značky a podporu místních výrobků (potravinářských či
řemeslných) na Valašsku. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření databáze místních výrobců,
vlastní regionální známka a její marketingová podpora (propagační materiály, webové stránky).
Jedná se: - o bezúročnou (návratnou) půjčku MAS ve výši 24.800 Kč, splatnou do 31.12.2013
- finanční příspěvek na dofinancování projektu ve výši 2.700 Kč (nenávratný)

Byl vznesen dotaz (pan Tomanec) podle jakého klíče byly určeny fianční prostředky podpory. Zda
podle počtu obyvatel, nepoměr jednotlivých obcí ve výši fin.částky.
Návrh nebo doporučení zastupitele Dalibora Bartíka, napsat dopis , že toto rozdělení fin.prostředků
je nepoměrné a je potřeba přihlížet na velikosti obce nebo počtu obyvatel.
Návrh Usnesení č. 213/04: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o podporu projektu spolupráce
MAS.
Schvaluje Smlouvu o návratné půjčce ve výši 24.800 Kč.
Schvaluje Dohodu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.700 Kč.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 213/04 bylo schváleno
4.Žádost o odkup části pozemku par.č. 1219 v k.ú. Janová
RWE GasNet, s.r.o. Brno, zaslalo žádost o odkup části pozemku parc.č. 1219 v k.ú. Janová. SMP
Net je vlastníkem plynárenského zařízení – regulační stanice plynu, která je umístěna na uvedeném
pozemku. Jsme spoluvlastníky a z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů žádají o prodej
našeho spoluvlastnického podílu.
Zastupitelé souhlasí se záměrem obce prodej části pozemku par.č. 1219.
Návrh Usnesení č. 214/04: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodej části pozemku p.č.
1219 v k.ú. Janová.
Hlasování: Pro:9, proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 214/04 bylo schváleno
5.Pověření starosty obce k podepisování smluv o věcných břemenech
V současné době se vyžaduje, aby veškerá povolení (povolení sjezdu, připojení k sítím atd.)byla
ošetřena věcným břemenem. Pro rychlejší vyřizování požadavků stavebníků požádal starosta
zastupitele o pověření k podepisování smluv o věcných břemenech.
Zastupitele souhlasili s požadavkem pana starosty.
Návrh Usnesení č. 215/04: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje trvalé pověření starosty obce
Janová Jana Machalce, podepisováním smluv o věcných břemenech mezi obcí Janová a dalšími
subjekty, které mají v obci svůj majetek.
Hlasování: Pro:9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 215/04 bylo schváleno
6.Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2070/10
Starosta obce zastupitelům přiblížil postup výstavby tělocvičny. Problémy které vznikaly a musely
se řešit. Zodpověděl otázky zastupitelky paní Petřekové. Po rušné diskuzi , posouzení vzniklé
situace, zastupitelé souhlasili s Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. 2070/10.
Návrh Usnesení č. 216/04: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2070/10.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se: 1 - Ing. Karel Eliáš
Usnesení č. 216/04 bylo schváleno
7. Provoz letní školky
Dotaz zastupitelky Michaely Petřekové o zajištění provozu letní školky zodpověděl ředitel ZŠ a
MŠ Janová Mgr. Michal Lucbauer. Sdělil, že provoz školky bude prvních čtrnáct dnů v červenci.
První týden (pondělí,úterý,středa) a druhý týden od pondělí do pátku. V současné době je přihlášeno
20 zájemců. Zájemci o letní školku mají možnost podat závazné přihlášky do 31.5.
Návrh Usnesení č. 217/04: Zastupitelé obce vzali na vědomí informaci o zajištění provozu letní
školky.

Zasedání zastupitelstva starosta obce Jan Machalec ukončil v 18,30 hod.
Poděkoval všem přítomným za účast.
Další zasedání zastupitelstva obce bude ve středu 30.5.2012 v 17,00 hod. v kanceláři starosty obce.

Janová 24.dubna 2012

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

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

Ověřovatelé zápisu: …...........................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Josef Pončík

