Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 3.1.2018 , 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 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
( zastupitel Bronislav Soukup se dostavil v 17,10 hodin)
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 Aleše Olšáka byl program doplněn
o žádost na změnu územního plánu a na návrh starosty byl program dále doplněn o schválení výběrového
řízení na zhotovitele na revitalizaci hřbitova.
Návrh usnesení 470/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 470/0118 bylo schváleno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor Bartík a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 471/0118: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Aleše
Olšáka, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 471/0118 bylo schváleno.

Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 1
Starosta obce seznámil zastupitele podrobně s rozpočtovým opatřením č. 1 zpracovaným účetní obce.
Návrh usnesení 472/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 472/0118 bylo schváleno.

Bod 4 – Schválení vypsání výběrového řízení na zhotovitele na revitalizaci hřbitova
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu na schválení vypsání výběrového řízení na revitalizaci
hřbitova. Práce na revitalizaci by probíhaly v několika etapách. Je možnost využít dvou vyhlášených
dotačních titulů. Termín pro podání přihlášek je do 15.2.2018
Návrh usnesení 473/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele na
revitalizaci hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 473/0118 bylo schváleno.
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Bod 5 – Žádost na změnu územního plánu
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti manželů Olšákových na změnu územního plánu na parcelách
č. 1193/1,1195, 1196, 1199, 1204. Tato žádost o změnu územního plánu bude přidána k žádostem o změnu
územního plánu již podaným na Stavební úřad ve Vsetíně.
Návrh usnesení 474/0118: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje žádost na změnu územního plánu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 474/0118 bylo schváleno.

Bod 6 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o pokračování příprav ohledně žádosti obce na dotační titul
Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2018, které se týká výstavby dětských hřišť.

Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové opatření č. 1

Zápis byl vyhotoven dne: 11.1. 2018
Další zasedání zastupitelstva bude upřesněno.
Zapisovatel:

Taťána Hradová

Ověřovatelé:

Dalibor Bartík

………………………...........

Aleš Olšák

………………………............

Jan Machalec

………………………….....…

Starosta:
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