Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného
dne 15. prosince 2010 v kanceláři starosty obce.
________________________________________________
Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Taťána
Hradová , Aleš Olšák, Michaela Petřeková DiS, Josef Pončík,
Ing. Jaroslav Tomanec
Hosté

: Miroslava Kotrlová, Radomír Dolanský, Mgr. Jaroslava Proislová

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání v l7,00 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni ing. Karel Eliáš a ing.
Jaroslav Tomanec.
Program byl schválen s tím, že požadavek 5.000,- Kč pro MŠ bude projednán v bodě č. 8 - různé.
Ke kontrole usnesení
350/10 - požadavek umístění značky křižovatka u Korytářů, naproti farmě ZD. Přesunutí dopravní
značky “Janová”- stále trvá
2. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janová za rok 2010
Z předloženého rozpočtu a jeho čerpání v průběhu roku 2010 ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Jaroslava
Proislová zdůvodňovala otázky zastupitelů na jednotlivé položky z rozpočtu a jejich čerpání.
Zastupitelé kritizovali vysoké čerpání některých položek - telefony, plyn, elektřina, revize elektro a
plynu, aktualizace programů. Zastupitelé diskutovali různé možnosti úspor. Paní ředitelka vysokou
spotřebu el.energie zdůvodnila zastaralým kuchyňským zařízením, které již dosluhuje.
Telefonní hovory- zaměřit se na snížení hovorného, vhodný výběr firem a jejich nabídek.
Skloubení revizí škola, školka, obec, aby revize prováděl jeden člověk. Bylo doporučeno oslovit
pana Stanislava Chuděje. Dle sdělení starosty, není jednoduché jednotlivé revize elektrospotřebičů
skloubit. Na příští zastupitelstvo připravit podklady (faktury), pro zhodnocení a výběr vhodných
firem u telefonů a revizí .
Byla opět otevřena otázka DPH. Paní Kotrlová a Dziubová do příštího zastupitelstva, informativně
propočítají z podkladů školy (připraví paní Dziubová) možnosti úspory při zaregistrování školy
jako plátce DPH k posouzení.
Pro r. 2010 z důvodu vysokého nárůstu čerpání (ZŠ+MŠ) vznikl schodkový rozpočet minus 43 000
Kč. Navýšení rozpočtu + 43 000 Kč bylo jednohlasně schváleno.
3. Schválení rozpočtu na rok 2011 (obec Janová+ZŠ+MŠ)
Paní účetní seznámila zastupitele s úpravou návrhu rozpočtu 2011 s tím, že u příjmové položky
4112 došlo ke snížení o 35.000,- Kč, tj. 213.000,- Kč.
U položky financování 8124, splátka půjčky TJ Tatran Janová, došlo ke snížení o 50.000,- Kč,
Výdajová položka 2212 5171, silnice-opravy a udržování, byla navýšena o 15.000,- Kč. Po diskuzi
byl tento rozpočet jednohlasně schválen. Rozpočet pro ZŠ+MŠ na rok 2011, zůstává v původní výši
a v případě nutných výdajů, bude řešen rozpočtovým opatřením.

Zároveň paní Kotrlová navrhla změnu rozpočtových opatření v rozpočtu roku 2010 a to u příjmové
položky :
1032 z 300 000 Kč na 720 000 Kč
U výdajových položek : 1032 z 50 000 Kč na 120 000 Kč
3745 z 40 000 Kč na 160 000 Kč
2321 z 714 000 Kč na 940 000 Kč
Tyto změny rozpočtového opatření 2010 byly jednohlasně schváleny.
4. Jednací řád zastupitelstva obce - jednohlasně schválen. Přílohou tohoto zápisu.
5. Jednací řád výborů zastupitelstva - jednohlasně schválen. Přílohou tohoto zápisu.
6.Svoz komunálního odpadu v roce 2011
Starosta obce předložil nabídkovou cenu Technických služeb Vsetín na rok 2011. Sdělil jejich
požadavky, podmínky ve sběru, svozu komunálního odpadu. Upozornil, že v porovnání s firmou
JOGA, jsou Technické služby sice levnější, ale přísnější. Po prodiskutování jejich nabídky, bylo
dohodnuto, že smlouva bude uzavřena na jeden rok s Technickými službami Vsetín. Schváleno
jednohlasně.
7. OZV 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Byla předložena OZV č. 2/2010 ke schválení, která ruší OZV č. 1/2009.
Z titulu platnosti nového Daňového řádu, který vstoupí v platnost od 1.1.2011
Vyhláška byla schválena jednohlasně. Bude přílohou tohoto zápisu.
8. Různé
Z důvodu problémů při přijímaní pošty, byla starostou obce navržena změna domény Banán za
webhosting C4. Do příštího zastupitelstva zjistit podmínky webhostingu C4, zda umožňuje
provozování webových stránek zdarma.
Janovské listy - zastupitelstvo se dohodlo, že Janovské listy budou i nadále vydávány jako
čtvrtletník. Byla navržena redakční rada - Michaela Petřeková DiS, Zdena Chudějová, Karla
Vašťáková.
Schváleno jednohlasně
Otevření dvora - odloženo, bude projednáváno později.
Občanské sdružení Naděje, pobočka Vsetín, denní stacionář pro děti a mládež s kombinovanými
vadami, zaslalo požadavek o příspěvek na péči pro Petra Kozlovského.
Finanční příspěvek 5.000,- Kč byl jednohlasně schválen.
Byla předložena žádost Pavla Bambucha, o prodloužení smlouvy o správě vodní nádrže Řečiska.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Bude se projednávat na příštím zastupitelstvu.
Petice Janová-Řečiska. Starosta obce seznámil zastupitele s uvedenou peticí. Okamžité vybudování
místních komunikací v lokalitě Janová-Řečiska, změnu umístění dopravního značení, zahájení
jednání s firmou Vsacko Hovězí, a.s. o přemístění skládky chlévské mrvy. Zastupitelé obce berou
na vědomí. Starosta informoval zastupitele o zaslání dopisu petičnímu výboru s vysvětlením
konkrétní situace.
Starosta informoval zastupitele o smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva
provést stavbu s firmou ENPRO Energo s. r. o. týkající se posílení el. vedení VN na kterém mají
být přidány vodiče. Ve smlouvě se jedná o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu.

Hlasování : 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Žádost ředitelky školy o odstranění závad zjištěných Krajskou hygienickou stanicí. Zjištěné
nedostatky - plíseň, v zimním období nelze odstraňovat. Dočasně použít protiplísňové Savo, nebo
jiné chemické přípravky. Oprava zaizolováním bude provedena v jarních měsících. Zastupitelstvo
bere na vědomí.
Smlouva o nájmu místa pro stožár určený pro telekomunikační služby na střeše Sportovní haly v
Janové. Nájemce MOVSET Vsetín, pronajímatel Obecní úřad Janová, pronajímá bez poplatku
místo pro stožár na střeše Sportovní haly. Karel Eliáš doporučil využít nabídky firmy a instalovat
bezplatně internet do Sportovní haly.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Žádost o prodloužení již schválené smlouvy o převzetí ručitelského závazku “Cyklostezka Bečva”
do 30.4.2011.
Michaela Petřeková vznesla připomínku, aby bylo oznámeno majiteli stánku u hlavní cesty, aby
stánek odstranil. Nebezpečí zřícení (úrazu), neprůchodnost chodníku. Popřípadě uvědomit majitele
pozemku o vyřízení.
Radomír Dolanský poukázal na nutnost umístění dopravních značek přechod pro chodce u
autobusové zastávky.
Ing. Karel Eliáš seznámil zastupitele s dopisem Miloše Čunka, která byla uvedena v diskusním fóru
na webových stránkách obce. Připomínka se týkala vyčištění Bradovského náhonu do kterého
padají stromy a zanáší ho. Starosta obce slíbil zajistit.
Aleš Olšák se dotazoval na podmínky umístění reklamy na tělocvičně. Uvedl, že má několik
zájemců o umístění reklamy. Do příštího zastupitelstva zjistit ceny v reklamní agentuře.
Na návrh Karla Eliáše byla jednohlasně schválena finanční dotace ve výši 5 000 Kč na vánoční
dárky pro děti v mateřské školce.
Starosta obce popřál všem přítomným krásné svátky, zdraví, rodinnou pohodu v novém roce.
Ukončil zasedání v 21,40 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 19. ledna 2011 v 17,00 hod. v kanceláři starosty obce.

Zapsala :

Karla Vašťáková

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

……………………………..
Ing. Jaroslav Tomanec

