Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
Začátek jednání:
Místo konání:
Přítomni:
Konec jednání:

24. dubna 2013
17,00 hod.
kancelář starosty obce
viz. prezenční listina
18,45

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod.. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno osm členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce je
tímto usnášeníschopné. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenování
Ing. Karel Eliáš a Aleš Olšák.
Starosta obce doplnil program jednání o dva body.
– odsouhlasení víceprací na zateplení budovy OÚ
– překlenovací úvěr u ČSOB na zateplení
Navržený program jednání byl jednohlasně schválen.
Návrh usnesení č. 321/0413: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 321/0413 bylo schváleno
Kontrola usnesení
265/11 Zaměření u pana Rotigela bylo provedeno, čeká se na geometrický náčrt, pak bude
provedeno samotné profinancování.
trvá
266/11 Nedořešená záležitost u pana Kaizera- je stále v jednání.
trvá

2. Informace ředitele ZŠ a MŠ Janová
Na minulém zastupitelstvu Ing. Michal Lucbauer blíže seznámil zastupitele o činnosti ZŠ a MŠ.
Nyní informoval zastupitele o provedení inventarizace majetku za účasti Ing. Karla Eliáše.
Požádal zastupitele o schválení proplacení „Dohody“ Mgr. Gnidovi při zastupování u soudního
jednání.
Ředitel školy poděkoval zaměstnancům, rodičům, firmě všem, kteří se podíleli při obnově mateřské
školky. Konstatoval, že byla všemi velmi dobře odvedená práce. Malá výtka patřila rodičům, kteří
slíbili pomoc a nepřišli.
Dále pak blíže seznámil zastupitele s hospodařením ZŠ a MŠ Janová (bod č. 3). Výroční zpráva o
hospodaření za rok 2011/2012 je uložena na OÚ.
Návrh na usnesení č. 322/0413: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ředitele ZŠ a MŠ
Janová Ing. Michala Lucbauera a schvaluje sepsání „Dohody“ o proplacení Mgr. Gnidovi.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 322/0413 bylo schváleno

3. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Janová za rok 2012, hospodářský výsledek
Mgr. Michal Lucbauer, ředitel ZŠ a MŠ seznámil zastupitele se Zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ
Janová za rok 2012. Zpráva o hospodaření byla zastupitelům předložena.
Hospodářský výsledek za rok 2012 je - 48 821,33 Kč. Bylo požádáno o odsouhlasení, že tato ztráta
se může pokrýt z rezervního fondu. Zastupitelé jednohlasně souhlasili.
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Janová za rok 2012 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 323/0413 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ
Janová za rok 2012
Návrh usnesení č. 324/0413: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje účetní závěrku PO za rok 2012
a pokrýt ztrátu - 48.821,33 z rezervního fondu.

Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 324/0413 bylo schváleno

4. Odsouhlasení víceprací na zateplení budovy OÚ
Ing. Lenka Trlicová předložila zastupitelům seznam víceprací, které by bylo vhodné provést při
současném zateplování budovy OÚ. Uvedla, že se na tyto vícepráce přišlo až během současných
stavebních prací. Po krátké diskuzi a zodpovězení dotazů zastupitelé souhlasili s provedením
víceprací.
Návrh usnesení č. 325/0413: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení víceprací při zateplování
budovy.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 325/0413 bylo schváleno

5. Výběr zhotovitele, sepsání smlouvy-zateplení budovy ZŠ Janová
V předložené nabídce jednoho z účastníků řízení byly zjištěny nedostatky. Výběrová komise tak
zatím neurčila vítěze výběrového řízení. Výběr zhotovitele se odkládá na další zasedání
zastupitelstva obce.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2013
Rozpočtové opatření, které zastupitelé obdrželi, se týkalo změny rozpočtové skladby. Místní
poplatek a komunální odpad je přesunut na položku 1340. Zastupitelé s návrhem Rozpočtového
opatření souhlasili.
Rozpočtové opatření č. 3/2013 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 326/0413: Zastupitelstvo obce schvaluje „ Rozpočtové opatření č. 3/2013“.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 326/0413 bylo schváleno

7. Žádost o finanční příspěvek
Charita Vsetín zaslala žádost o finanční příspěvek na provoz pečovatelské služby v ORP Vsetín.
Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením. V naší obci se jedná o
jednu osobu. Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 327/0413: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se: 1 Dalibor Bartík
Usnesení č. 327/0413 bylo schváleno

8.Překlenovací úvěr u ČSOB na zateplení budovy OÚ,Smlouva o úvěru č. 1025/13/5625
Starosta obce požádal zastupitele o schválení překlenovacího úvěru na zateplení budovy OÚ.
Zastupitelé s překlenovacím úvěrem souhlasili.
Návrh usnesení č. 328/0413: Zastupitelstvo obce schvaluje překlenovací úvěr u ČSOB.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 328/0413 bylo schváleno

9. Různé
Na dotaz Radomíra Dolanského, proč ve zprávě kontrolního výboru není kontrola činnosti komise
pro dotace, Ing. Karel Eliáš uvedl, že kontrolní výbor se zabýval pouze docházkou členů
zastupitelstva obce, kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro kulturu a sport.
Ing. Lenka Trlicová předložila vzorky barevného provedení č. 2, které bude použito na budovu OÚ.
Zastupitelstvo souhlasí s předloženými barvami.
Návrh usnesení č. 329/0413: Zastupitelstvo obce schvaluje barevné provedení č. 2 při zateplování
budovy OÚ
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 329/0413 bylo schváleno
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání ukončil v 18,45 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 23.5.2013.

Janová 26.4.2013

Ověřovatelé zápisu :

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

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

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

