Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
21. listopadu 2012
Začátek jednání: 17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
20:00 hod.
1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod.. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty. Bylo přítomno osm zastupitelů. Nepřítomen Ing. Jaroslav Tomanec – omluven. Zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Aleš
Olšák. Starosta obce Jan Machalec navrhl úpravu předloženého programu. Přesunutí bodu č. 6 za bod č. 1 po
kontrole usnesení a doplnění programu o 4 body.
• Informace o dešťové kanalizaci
• Žádost o odkoupení pozemku p.č. 915/1
• Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1790/4, 1790/7
• Sepsání smlouvy na poradenské služby pro lesní hospodářství
Návrh usnesení č.264/11: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený a doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 264/11 bylo schváleno
Kontrola usnesení
254/10 OZV č. 1/2012-návrh – bod programu
262/10 Starosta obce předložil návrh dohodnutý s majitelem pozemku p.č. 1067/9, který byl přijat.
Návrh usnesení č. 265/11: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje směnu části pozemku p.č.1067/9 a
p.č.1067/6.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 265/11 bylo schváleno
263/10 Dopravní značení. Tuto záležitost nebude řešit obec, je v kompetenci k vyřešení ŘSD ZK.
2. Doplnění záměru obce na směnnou smlouvu
Tento problém byl řešen již na minulém zastupitelstvu. Starosta obce vysvětlil blíže zastupitelům situaci která
nastala a navrhl schválení záměru obce na směnu pozemků p.č.2765/1, 147/2, 2834 v k.ú Janová.. Po velmi rušné
diskuzi, vysvětlování a objasňování, zastupitelé schválili záměr obce směnit uvedené pozemky. Dále pak starosta
obce navrhl jednání přímo na místě s tím, že by se určilo, které části pozemků budou směněny. Zastupitelé
souhlasili.
Návrh usnesení č. 266/11: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje „Záměr obce“ p.č.2765/1, 147/2, 2834 v k.ú.
Janová
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 266/11 bylo schváleno
3. Rozpočtové opatření č. 6 - návrh
V rámci dodržování rozpočtové kázně, předložila paní účetní Miroslava Kotrlová ke schválení „Rozpočtové
opatření č.6/2012“. Vysvětlila jednotlivé položky, zodpověděla dotazy zastupitelů. Navržené rozpočtové opatření
bylo zastupiteli jednohlasně schváleno.
Rozpočtové opatření č. 6/2012 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č.267/11: Zastupitelstvo obce schvaluje předložené „Rozpočtové opatření č. 6/2012“.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.267/11 bylo schváleno
4. Návrh rozpočtu na rok 2013
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu na rok 2013. Účetní obce zdůvodnila předložený návrh. Tento návrh bude k
připomínkování vyvěšen 15 dnů na úřední desce i na stránkách.
Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č.268/11:Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2013.
5.OZV č. 1/2012 – komunální odpad

Paní Vašťáková předložila zastupitelům zpracovaný návrh OZV č. 1/2012 ke schválení. OZV byla zaslána ke
kontrole odboru dozory a kontroly veřejné správy MV. Zastupitelé OZV č.1/2012 schválili.
Návrh usnesení č.269/11: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:Pro:8, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 269/11 bylo schváleno
6. Inventarizace 2012
Inventarizace bude probíhat dle Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetků a závazků. Pro rok 2012 k provádění
inventarizace navrhl starosta obce inventarizační komis ve složení:
předseda inventarizační komise: Ing. Karel Eliáš
členové inventarizační komise: Dalibor Bartík, Taťána Hradová, Petr Pagáč, Jiří Pončík, Miroslava Kotrlová
Návrh usnesení č. 270/11: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komis pro rok 2012
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 270/11 bylo schváleno
7. Informace z Valné hromady Mikroregion a Valašská hospodářská a.s.
Taťána Hradová informovala zastupitele z účasti na Valné hromadě a Valašské hospodářské a.s.
Návrh usnesení č. 271/11: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z Valné hromady
8. Informace-územní plán obce
Ing. Pokluda zpracovatel územního plánu dodal k nahlédnutí zpracovaný územní plán obce. Starosta obce blíže
seznámil zastupitele s územním plánem. Jedno zpracování je předloženo stavebnímu úřadu ke schválení.
Návrh usnesení č. 272/11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o územním plánu obce.
9. Smlouva o zajištění výběrového řízení na zateplení budovy obecního úřadu
Starosta obce Jan Machalec seznámil zastupitele s „Mandátní smlouvou“, která je nutná na zajištění administrace
projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukci Obecního úřadu Janová“.
Návrh usnesení č. 273/11: Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvy o zajištění výběrového řízení na
zateplení budovy obecního úřadu a na zajištění administrace projektu.
Hlasování:Pro:8, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 273/11 bylo schváleno
10. Informace o dešťové kanalizaci
17.10.2012 byla podána výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na vybudování dešťové kanalizace za OÚ
s vyústěním do Bečvy. V termínu do 30.10.2012 byly zaregistrovány čtyři žádosti. DNK Josef Holec, TMStav
spol.s.r.o. a firma OPEN terra s r.o. Výběrová komise ve složení Jan Machalec, Karla Vašťáková a Ing. Čestmír
Čech vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmu OPEN terra s r.o., se kterou byla sepsána smlouva o dílo. Firma
realizovala zakázku v termínu.
Návrh usnesení č. 274/11: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dešťové kanalizaci
11. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 915/1
14.11.2012 obdržel obecní úřad žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Janová p.č. 915/1 v k.ú. Janová.
Po projednání zastupitelé odložili rozhodnutí o prodeji na příští zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 275/11: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 915/1
12. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1790/4, 1790/7
21.11.2012 obdržel obecní úřad žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Janová p.č. 1790/4, 1790/7 v k.ú.
Janová. Zastupitelé projednali podanou žádost a schválili záměr o prodeji pozemků.
Návrh usnesení č. 276/11: Zastupitelstvo obce schvaluje „Záměr obce“ o prodeji pozemků p.č. 1790/4,1790/7
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:1 Dalibor Bartík
Usnesení č. 276/11 bylo schváleno
13. Sepsání smlouvy na poradenské služby pro lesní hospodářství
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo sepsání Smlouvy o dílo na poradenské služby pro lesní hospodářství s firmou
Helvia consulting s. r.o. na nové požadavky o hospodaření od roku 2013.
Návrh usnesení č. 277/11: Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání „Smlouvy na poradenské služby pro lesní
hospodářství“.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 277/11 bylo schváleno

14. Různé
Požadavek o montáž zrcadla u výjezdu na cyklostezku v lokalitě Kúta. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
předložený požadavek. Tato situace bude vyřešena do nastávající cyklistické sezony.
Starosta obce konstatoval velkou úsporu v nákladech na veřejné osvětlení rokem mezi lety 2009 a 2012.
Porovnáním byla zjištěna úspora ve výši 101 tis. Kč. Bylo dohodnuto, že celonoční svícení o víkendech bude
pouze během trvání letního času.
Informativní zpráva ředitele školy o chystaných akcích pořádaných ZŠ a MŠ Janová - zastupitelstvo obce bere na
vědomí.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20,00 hod.

Další zasedání zastupitelstva bude 13.12.2012 v 16,30 hod.

Janová 27.11.2012

Ověřovatelé:

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

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

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

