Zápis ze 49. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
25.06.2014
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
19,30 hod
1. Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. Starosta obce přivítal přítomné členy. Na
zasedání zastupitelstva bylo přítomno osm členů, které je tímto usnášeníschopné. Nepřítomna a
omluvena Taťána Hradová. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli
jmenování Ing. Karel Eliáš a Michaela Petřeková DiS. Starosta obce doplnil program o dva body.
• Odprodej stavebních pozemků
• Finanční příspěvek na dopravní obslužnost
Zastupitelé s předloženým a doplněným programem souhlasili.
Návrh usnesení: 438/0614: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený a doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 438/0614 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelé návrh Rozpočtového opatření č. 7 obdrželi v časovém předstihu před zastupitelstvem.
V rámci dodržování rozpočtové kázně, předložila účetní obce ke schválení a zdůvodnila jeho
úpravu. Hlasováním zastupitelé Rozpočtové opatření schválili.
Rozpočtové opatření č.7 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: 439/0614: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 439/0614 bylo schváleno.
3.Schválení závěrečného účtu za rok 2013
Dne 21.5.2014 zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předložený Závěrečný účet za rok 2013. Podle
zákona byl závěrečný účet vyvěšen 15 dnů na úřední desce i na webových stránkách obce. Nebyl
připomínkován. Závěrečný účet bude předložen na krajský úřad Zlínského kraje. Zastupitelstvo
obce Závěrečný účet schválilo.
Návrh usnesení: 440/0614: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 440/0614 bylo schváleno.
4. Odkup podílového vlastnictví lesních pozemků k 1/12
Na zasedání zastupitelstva dne 21.5.2014 byl starosta obce pověřen zastupiteli dohodnout cenu s
panem Hromadou za nabízené pozemky. Ing. Hromada souhlasí s 60% z odhadnuté ceny.
Zastupitelé souhlasí se sepsáním kupní smlouvy s Ing. Hromadou Eduardem a MUDr. Ph.D.
Danicou Hromadovou.
Návrh usnesení: 441/0614: Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostu obce sepsáním kupní
smlouvy.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 441/0614 bylo schváleno.
5. Schválení územního plánu
Územní plán byl projednáván na minulém zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé měli výhrady
k vymezení revitalizační nádrže a jeho bezprostředního okolí jako lokálního biotopového centra.
Proto proběhlo jednání s pracovníkem CHKO Beskydy p. Müllerem, který ústně akceptoval
připomínky zastupitelů. Přislíbil také písemné stanovisko. Karel Eliáš upozornil, že na písemnou

žádost obce nepřišla ke dni zasedání zastupitelstva odpověď. Zastupitelé souhlasili s předloženým
návrhem územního plánu.
Návrh usnesení: 442/0614: Zastupitelstvo obce schvaluje územní plán obce Janová
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:1 (Karel Eliáš)
Usnesení č. 442/0614 bylo schváleno.
6. Schválení dodatku splátkového kalendáře na akci Zpevněné plochy
Starosta obce seznámil zastupitele s Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2070/10 na akci zpevněné
plochy mezi smluvními stranami Obec Janová (objednatel) a Renostav, spol. s r.o. (zhotovitel).
Dodatek se týká splacení dlužné částky za stavbu sportovní haly. Zastupitelé po pečlivém
prostudování dodatku a důsledků z něho vyplývajících (splátkový kalendář, sankce za neplacení,
podmínky splátek) Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo schválili.
Návrh usnesení: 443/0614: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.
2070/10
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:1 (Josef Pončík)
Usnesení č. 443/0614 bylo schváleno.
7. Schválení Systému náležité péče
Systém náležité péče hospodářského subjektu obce Janová uvádějícího na vnitřní trh dřevo vytěžené
v lesích hospodářského subjektu a dále dřevo vytěžené rostoucí mimo les. Tento materiál obdrželi k
prostudování v předstihu před zasedáním zastupitelstva. Zastupitelé neměli žádné připomínky a
Systém náležité péče schválili.
Návrh usnesení: 444/0614: Zastupitelstvo obce schvaluje Systém náležité péče.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 444/0614 bylo schváleno.
8. Odprodej stavebních pozemků 1067/23, 24, 25 (oddělené z pozemku p.č. 1067/6 orná půda)
Tyto pozemky jsou potvrzené a zanesené katastrálním úřadem. Zastupitelé se tyto pozemky
rozhodli prodat a v souladu se zavedeným postupem schválili Záměr obce na prodej uvedených
pozemků.
Návrh usnesení: 445/0614: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr obce na prodej pozemků p.č.
1067/23, 1067/24, 1067/25
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 445/0614 bylo schváleno.
9. Finanční příspěvek na dopravní obslužnost
Pro rok 2014 byl schválen příspěvek obce na dopravní obslužnost 80,- Kč na jednoho obyvatele
obce. V měsíci říjnu budou probíhat jednání o dopravní obslužnosti pro rok 2015. Zlínský kraj,
odbor dopravy a silničního hospodářství žádá o navýšení příspěvku s platností od 1.1.2015 na
100 Kč na jednoho obyvatele obce. Zastupitelé vzali na vědomí a pověřili starostu obce o bližší
informace přístupu jiných obcí k této problematice. Bude znovu projednáno na příštím
zastupitelstvu.
10. Různé
Stanovisko DI PČR OŘ Vsetín- umístění radarem řízených semaforů na silnici II/487 v obci Janová
Dne 13.6.2014 obdržela obec dopis, ve kterém PČR územního odboru Vsetín-dopravní inspektorát
zaujal toto stanovisko: po předběžném posouzení Vaší žádosti nemůže Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, realizaci Vašeho záměru doporučit.
Jan Machalec: kanalizace obce - dnem 26.6.2014 byly ukončeny námitky-odvolání na zhotovitele
kanalizace. Nikdo se neodvolal. Zhotovitelem tak byla vyhlášena firma MOBIKO Valašské

Meziříčí, se kterou bude sepsána předem schválená smlouva.
Osvětlení sportovní haly – Karel Eliáš předložil zastupitelům nabídky oslovených firem. Vzhledem
k finanční náročnosti byla diskutována také možnost pouze vyměnit vadné výbojky (7 kusů) za
nové. Definitivně rozhodnuto bude na příštím zastupitelstvu, aby mohla být tato akce dokončena do
konce srpna.
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 19,30 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 23.7.2014

Zapsala: Karla Vašťáková
Janová 26.6.2014

Ověřovatelé:

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

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

