Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Janová
konaného dne 24.2. 2011 v kanceláři starosty obce.
Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Aleš Olšák,
Michaela Petřeková DiS, Josef Pončík, Ing. Jaroslav Tomanec
Omluveni : Taťána Hradová
Hosté :

Miroslava Kotrlová, Mgr. Jaroslava Proislová, Bc. Jana Halašová,
Radomír Dolanský
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty. Ověřovateli zápisu jmenoval ing. Karla Eliáše a Alše Olšáka, zápisem pověřil Karla
Vašťákovou.
Program zasedání zastupitelstva bez připomínek byl schválen.
Kontrola usnesení :
350/10

umístění dopravní značky a přesunutí dopravní značky „Janová“ před odbočku na
Řečiska II
úkol trvá

20/12-23/12 vysvětleno dvojí fakturování v roce 2010
revize byla provedena v roce 2009, vyfakturována až v roce 2010,
servis proveden v roce 2010, vyfakturováno v roce 2010
Stanovisko bude přílohou zápisu.
splněno
porušení usnesení ředitelkou školy, za nesplnění úkolu
(snížení pohyblivé složky mzdy)

úkol trvá

34/12

otevření sběrného dvora

úkol trvá

39/12

odstranění plísně v ZŠ - přizván specialista, změřil, navrhl
opatření, speciální nátěr

úkol trvá

40/12

podepsání smlouvy s dodatkem pro internet do Sportovní haly

úkol trvá

43/12

umístění dopravních značek přechod pro chodce
u autobusové zastávky

úkol trvá

24/12

45/12

projekt, umístění reklamy na budově tělocvičny-projekt je připraven, předložil pan
Josef Holec včetně cenového návrhu, z naší strany jenom provedení uchycenílanka, plachtu si platí sám investor. Schváleno 8-mi hlasy
Termín: do konce dubna
úkol trvá

48/01

požadavek pro počítačové vybavení podán v měsíci září
-zvýšení kvality výuky, vybavení nábytkem

splněno

55/01

zakoupeny 2 ks chladniček, velkokapacitní el. sporák a plynový řešen v průběhu
roku, dle jejich provozuschopnosti
úkol trvá

57/01

odprodej části obecního pozemku (Kopecký), stanovena cena 50 Kč/m2.
Schváleno 8-mi hlasy
splněno

1.Žádost o navýšení peněžních prostředků na provoz ZŠ a MŠ
Zastupitelům byla předložena žádost ředitelkou školy na navýšení peněžních prostředků na provoz
ZŠ a MŠ. Žádá o navýšení měsíčních plateb z 52 000 Kč na 60 000 Kč. Po zdůvodnění požadavků
ředitelkou školy, zastupitelé diskutovali o problému zvyšujících se finančních nároků školy. Karel
Eliáš uvedl, že finanční nároky školy budeme muset buď akceptovat, nebo školu zavřít. Navrhl
proto vypracovat analýzu, která by ukázala, kolik by obec ušetřila, kdyby se škola zavřela.
Vzhledem k tomu, že je škola příspěvková organizace zřízená obcí, nemůže vykazovat ztrátový
hospodářský výsledek. Z tohoto důvodu (na pokrytí ztráty roku 2010) paní ředitelka na
prosincovém zasedání ZO požadovala navýšení příspěvku od obce o 43 000 Kč. Paní účetní
upozornila, že přestože obec poskytla tento příspěvek až v roce 2011 (a není tedy započítán do
hospodaření roku 2010) k žádné ztrátě nedošlo. Naopak vznikl kladný hospodářský výsledek ve
výši 1 538 Kč. Paní ředitelka odpověděla nejprve, že neví, jak k tomu došlo, pak dodala, že peníze
byly použity na pokrytí mezd nebo na zaplacení faktur.
Zastupitelé byli upozorněni na pozdní předložení výkazů roční uzávěrky ZŠ a MŠ, které nebyly
předány v termínu do 11. 2. 2011. Výkazy byly obci dodány po urgenci až 17. 2. 2011. Z tohoto
důvodu nemohla obec dodržen termín 15. 2. 2011 k předání celkové finanční kontroly veřejné
správy Krajskému úřadu Zlín a MFČR. Paní ředitelka tuto skutečnost odůvodnila, že však jsme je
dostali, i když termín nebyl dodržen. Paní Vašťáková uvedla, že termíny je nutné dodržovat a
výluka automatu počítače Zlínského kraje byla 17. 2. a ne 11.2..
Paní ředitelka byla upozorněna na množící se dotazy rodičů ZŠ nebo MŠ, proč nejsou v budově
školy vyvěšeny POKLADNÍ HODINY pro úhradu stravného. Zároveň bylo doporučeno uvedení
těchto pokladních hodin na webových stránkách školy, které nejsou aktualizované a jsou zde
informace z února 2010.
Paní ředitelka informovala zastupitele, že ZŠ obdrží dotace z EU na vybavení školy a vzdělávání
učitelů. Tyto dotace si škola zaúčtuje sama a povede si ji pod ÚZ (účelovým znakem) a finační
vyrovnání provede ZŠ rovněž sama, nikoliv obec.
Bc. Jana Halašová se dotazovala na to, jak bylo vyřešeno plátcovství DPH školy. Ředitelka školy po
zjištění informací k DPH sdělila, že zaregistrování jako plátci DPH se nevyplatí. Michaela
Petřeková poskytla informace, které získala o plátcovství DPH ve školách. Na základě zjištěných
okolností se od požadavku na plátcovství DPH ve škole ustupuje.
Karel Eliáš vznesl dotaz, zda bude zabezpečen provoz školky i přes letní prázdniny. Uvedl, že
v Ústí bude školka fungovat posledních 14 dnů v srpnu a bude zabezpečena běžným provozem.
Jana Halašová sdělila, že se informovala v MŠ v Ústí, kde by byli ochotni v případě volných míst
naše děti přijmout. Touto záležitostí k vyřízení byla pověřena ředitelka školy Mgr. Jaroslava
Prosislová.
Výše uvedená žádost o navýšení peněžních prostředků, bude přílohou zápisu.
Bylo schváleno 8-mi hlasy navýšení finančních prostředků na 55.000 Kč od března 2011.
Ředitelka školy zároveň předložila zřizovateli ke schválení rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2010 do rezervního fondu ve výši 1.537,95 Kč, se zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010.

Výnosy :
Náklady :
Výsledek hospodaření :

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

3 135 238,71 Kč
3.134 531,76 Kč
706,95 Kč

209 461,00 Kč
208 461,00 Kč
831,00 Kč

Výsledek hospodaření celkem :

1 537,95 Kč

Příspěvek od OÚ v roce 2010 na provoz, mzdy a kroužky

662 100,00 Kč.

Schváleno 8-mi hlasy.

2.Seznámení zastupitelů s vyjádřením ředitelky ZŠ a MŠ
Dne 9. 2. 2011 byla na Obecním úřadě v Janové projednána s JUDr. Lubomírem Gajdůškem
záležitost týkající se informací (finančních investic OÜ do ZŠ a MŠ v roce 2010) uveřejněných v
Janovských listech v č. 4/2010. Na základě tohoto jednání bylo požádáno, aby bylo uveřejněno
vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ stran některých informací uveřejněných v č. 4/2010. Zastupitelé byli s
vyjádřením ředitelky seznámeni, souhlasí s uveřejněním v Janovských listech.
Schváleno 8-mi hlasy
3.Informace o hospodaření a plnění rozpočtu obce za rok 2010
Paní Miroslava Kotrlová, účetní obce, zastupitele seznámila s „Hodnotící zprávou za rok 2010“ a
ročními výkazy 2010. Výkazem FIN-12, Výkazem zisků a ztrát, Rozvahou a přílohou rozvahy
hospodaření obce za rok 2010. Hodnotící zpráva bude přílohou tohoto zápisu.
Po projednání bylo zastupiteli schváleno 8-mi hlasy.
Bylo předloženo vyúčtování provozu Sportovní haly od měsíce září do prosince 2010.
Příjmy : 75 200 Kč
Výdaje : 76 330 Kč
Ztráta : 1 130 Kč
Zastupitelé se shodli, že se ceny zvyšovat nebudou. Hrozilo by nebezpečí úbytku zájemců. Pro
zvýšení zájmu o tělocvičnu, je nutné urychlené dodělání závěsných úchytů pro reklamy na
tělocvičnu. Dalibor Bartík navrhl umístění reklamy na sportovní halu na vhodné místo (plot u
hlavní silnice) a rovněž reklamovat v tisku (např. ANNA).
4. Invetury 2010
Předseda inventarizační komise ing. Karel Eliáš seznámil přítomné členy ZO, že ve dnech 29-30.
12. 2011 proběhly fyzické inventury za přítomnosti všech členů inv. komise. O provedených
inventurách je pořízen zápis, který má 10 listů a 2 přílohy. Sumarizace účetních dat byla provedena
11. 2. 2011.
Uvedl, že počítač evidovaný na OÚ, užívá redaktor Janovských listů Radek Dolanský. Navrhl
uzavřít smlouvu o užívání tohoto počítače (zápůjčka).
Zároveň účetní obce informovala o pohledávkách (dlužníci) za rok 2010, kterými jsou převážně
občané, mající trvalý pobyt na č.p. 200 (obec).
Po projednání byly inventury schváleny 8-mi hlasy.
Různé
1. Návrh Michaely Petřekové na využití půdních prostor školy pro zájmovou činnost dětí (výtvarná,
keramická apod.). Bylo navrhnuto využít vhodného dotačního titulu pro tuto realizaci. Paní Jana
Halašová (členka komise pro dotace) osloví pana Mikulce a ing. Trlicovou o zhodnocení možnosti
využití půdních prostor školy.
Schváleno 8-mi hlasy.
2. Dne 26. 1. 2011 obdržel Obecní úřad dopis od Mgr. Zezuly Vladimíra, týkající se kanalizačního
potrubí (majetek obce). Má důvodné podezření, že vody z této kanalizace prosakují nebo i zasahují
do systému jeho nemovitosti. Žádá, aby tato kanalizace byla zaslepena a vody, které jí protékají,
nevnikaly na jeho pozemky. Toto opatření požaduje do 31. 3. 2011.
Starosta obce k výše uvedenému sdělil:
a) byla podána žádost na MěÚ Vsetín o provedení vodoprávního dozoru na likvidaci odpadních vod
z penzionu u Hromadů a to z důvodu častých stížností občanů Janové na zápach a vytékání
nečištěných odpadních vod
b) vodoprávní úřad provedl šetření, přijal příslušná opatření, bylo provedeno zaměření skutečného
stavu dešťové kanalizace (vybudované v letech 1960-1965)

c) to, že pozemek p.č. 42 k.ú Janová není zatížen věcným břemenem, neznamená dle právního
výkladu, že kanalizace musí být z pozemku odstraněna, nebo upravena tak, aby neplnila svůj účel tj.
odvedení dešťových vod. Na tuto kanalizaci se vztahuje právo vydrženého břemene, neboť
kanalizace složí více jak 10 let svému účelu a tím obec Janová vydržela věcné břemeno ve formě
práva odvedení dešťových vod kanalizací a vlastník pozemku to musí strpět. V opačném případě o
zrušení výdržného věcného břemene se může majitel domáhat soudní cestou. Pokud by došlo k
zaslepení kanalizace, jak se domáhá majitel pozemku, došlo by k ohrožení části obce zaplavením
dešťovými vodami, čímž by vznikla škoda na majetku občanů.
3. Žádost o finanční příspěvek, stanice pro záchranu volně žijících živočichů Bartošovice na
Moravě, nebyl schválen. ZO konstatovali, že přispívat budeme spíše organizacím v našem okrese.
Proti 8.
4. Veřejná prověrka BOZP proběhla v ZŠ a MŠ 27. 1. 2011. Zastupitelé vzali na vědomí závady,
které se týkají zřizovatele a možnosti jejich odstranění. Poškození podlahy, závada na plynovém
sporáku (již bylo řešeno), podklady pro aktualizaci provozního řádu (zajištěno).
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu-Vsetín-zdvojení
VN 65 po Karolinku (VNV) 2. etapa.
Schváleno 8-mi hlasy.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a právo provést stavbu-jedná se o
přípojku NN, požadovaná smlouva bude mimo jiné sloužit pro vydání stavebního povolení.
Schváleno 8-hlasy.
7. Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní
sdružení hasičů Vsetín, o možnosti uzavření „Dohody o kolektivním členství“ a tím rozšířit
spolupráci s dalšími městy a obcemi v našem okrese. Zároveň navrhl příspěvek ve výši 600 Kč.
Schváleno 8-mi hlasy.
8. Starosta obce předložil nabídku alternativních dodavatelů- CENTROPOL, kteří provedli propočet
odběru elektřiny a plynu s možnosti roční úspory cca 13.500 Kč. Zastupitelé berou na vědomí
možnost zřízení nového odběrného místa, ale ještě prověří tyto nebo i jiné distributory a jejich
nabídky.
9. Starosta obce informoval že, pro tento rok je možnost přijetí 1 pracovníka na veřejně prospěšné
práce s dotací od ÚP. Příspěvek pro tohoto zaměstnance je snížen na 8 000, Kč. Dále pak sdělil, že
nesmí být znovu zaměstnáni po dobu tří let ti, kteří již na obci pracovali. Bylo rovněž navrženo, aby
bylo vyhlášeno místním rozhlasem, kdo by měl zájem o toto pracovní místo s možností se přihlásit
do 10.3 s nástupem od 1. 4. 2011.
10. Starosta obce navrhl připravit na duben 6 nových sloupků pro dokončení osvětlení.
Schváleno 8-mi hlasy.
11. Starosta předložil Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo
provést stavbu (název stavby „Janová, 1352/3, Molerová NNV“).
Po zjištění konkrétní situace zastupitelé výše uvedenou smlouvu schválili.
Schváleno 8-mi hlasy.
12. Michaela Petřeková navrhla pro práci ve „Sportovně-kulturním výboru“ tyto členy –
předsedkyně : Michaela Petřeková (byla již schválená)
členové :
Zdenka Chudějová, Karel Trlica, Jaroslav Šimčík, Jaroslav Petřek.
Schváleno 8-mi hlasy.

13. Jana Halašová se dotazovala, jak to vypadá s dětským hřištěm, které je taky ve volebním
programu. Hledá se vhodné místo, bylo navrženo na hřišti TJ. Paní Halašová zjistí stanovisko TJ na
tento návrh do příštího zastupitelstva.
14.Michaela Petřeková – požadavek na zakrytí dětského pískoviště na školním hřišti, je nutné aby
splňovalo hygienické podmínky.
Dotazy občanů :
Zajíček Bohumil – dotaz na kabelovou televizi. Probíhá digitalizace, požádali jsme odborníka o
vyjádření a možnostech přijímání vysílání. Po obdržení budeme občany informovat.
Bena Ladislav - regulace potoka. Je to rozjednané, přešlo to pod „Lesy České republiky“.
Výherkyní křížovky se stala: Milada Večerková, Janová 126. Blahopřejeme.
Starosta obce ukončil zasedání ve 21,00 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.
Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 23. 3. 2011 v 17,00 hod.
Zapsala: Karla Vašťáková

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

…..........................................
Aleš Olšák

