Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 8. 4. 2015, 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 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Jana Machalce a zapisovatelem Karla Eliáše.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 81/0315: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Jana
Machalce a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 81/0415 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta obce navrhl doplnit bod 6. Rekonstrukce
rozvodné skříně ve vestibulu OÚ a 7 - Odměny zastupitelům.
Návrh usnesení 82/0315: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný program zasedání doplněný o body
č. 6 a 7.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 82/0415 bylo schváleno.
Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 3
Paní Kotrlová podrobně seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3. Poté odpověděla na dotazy.
Návrh usnesení 83/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 83/0415 bylo schváleno.
Bod 3 – OZV 2/2015
Starosta obce předložil zastupitelům návrh nové vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Uvedl, že tento návrh
by zajistil, že budou všichni občané, kteří mají na území obce trvalý pobyt, byli plátci tohoto poplatku, protože
každý občan je producentem odpadu a měl by tedy být také plátcem poplatku. Dále uvedl, že tato vyhláška
zohledňuje občany, kteří mají nižší dostupnost svozových služeb. Zároveň však uvedl, že dle doporučení
metodického pracovníka Ministerstva vnitra je vhodnější přijímat tuto vyhlášku o místním poplatku od 1.
ledna uvedeného roku, proto navrhuje přijmout uvedenou vyhlášku až na podzim tak, aby platila od 1. 1. 2016.
Zastupitelé diskutovali o návrhu a doporučili se k němu vrátit na některém z následujících zasedání ZO.
Návrh usnesení 84/0415: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh OZV 2/2015.
Bod 4 – Delegát na valnou hromadu VaK a.s.
Starosta obce uvedl, že dne 4. 6. 2015 se uskuteční řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.. Obec Janová jako akcionář se pravidelně zúčastňuje této valné hromady. Zastupitelstvu obce je
vyhrazeno právo delegovat na tuto valnou hromadu zástupce. V minulosti se jako delegát za obce Janovou
účastnila Taťána Hradová. Starosta obce navrhl, aby se této valné hromady zúčastnila opět paní Hradová, která
nabídku přijala. Jiný návrh nebyl.
Návrh usnesení 85/0415: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Taťánu Hradovou delegátem na valnou
hromadu VaK Vsetín a.s. která se uskuteční 4. 6. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 85/0415 bylo schváleno
Bod 5 – Příspěvek na dopravní obslužnost
Starosta obce předložil zastupitelům dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou dopravu. Uvedl, že v loňském roce bylo
schváleno zvýšení příspěvku ve výši 85 Kč/obyvatele. Pro letošní rok je navrženo zvýšení příspěvku na 100
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Kč/obyvatele s tím že tato výše příspěvku bude zafixována do roku 2018. Dále uvedl, že některé obce schválily
zvýšení poplatku na 100 Kč/obyvatele již v loňském roce. Zastupitelé o tomto návrhu diskutovali.
Návrh usnesení 86/0415: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje schválení dodatku č. 2 smlouvy č.
O/0211/2010/DOP, kde dojde ke zvýšení příspěvku obce na dopravní obslužnost na 100 Kč/obyvatele.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 86/0415 bylo schváleno
Bod 6 – Rekonstrukce rozvodné skříně ve vestibulu OÚ
Starosta obce informoval zastupitele o potřebě provést rekonstrukci rozvodné skříně ve vestibulu OÚ.
Zastupitelé provedli kontrolní prohlídku. Starosta obce poté předložil cenovou nabídku od p. Plachtoviče.
Návrh usnesení 87/0415: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rekonstrukci rozvodné skříně ve vestibulu OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 87/0415 bylo schváleno
Bod 7 – Odměny zastupitelům
Starosta obce informoval zastupitele, že od 1. dubna 2015 došlo nařízením vlády k navýšení částek měsíčních
odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev obcí. Zvýšení odměn neuvolněným
zastupitelům musí rozhodnout zastupitelstvo obce. Zvýšení odměn zastupitelům bude financováno z rozpočtu
obce. K tématu vedli zastupitelé diskuzi. Starosta obce navrhl zvýšit odměny i neuvolněným zastupitelům.
Návrh usnesení 88/0415: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům
v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 1. 5. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 2 (J. Halašová, D. Mikulcová), Zdrželi se 0
Usnesení č. 88/0415 bylo schváleno
Bod 8 – Různé
Starosta obce předložil zastupitelů žádost organizace Elim Vsetín o příspěvek na činnost. Uvedl, že podle
informací od p. Růžičky, ředitele Elim Vsetín, o.p.s., využívá jejich služeb až 9 občanů s trvalým bydlištěm
v obci Janová. Zastupitelé diskutovali možnost a výši poskytnutí příspěvku.
Návrh usnesení 89/0415: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje poskytnutí příspěvku Elim Vsetín ve výši 1 000
Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1 (B. Soukup), Zdrželi se 2 (D. Bartík, D. Mikulcová)
Usnesení č. 89/0415 bylo schváleno
Starosta obce informoval zastupitele o postupu prací akce“ Kanalizace obce Janová“. Uvedl, že obec bude
zajišťovat lidem se slevou stavební materiál a popsal mechanismus, jak toto bude probíhat. Občané budou o
této možnosti informováni letákem.
Starosta obce informoval zastupitele, že v rámci akce „Jednotný turistický orientační systém Valašsko-Horní
Vsacko“, který zajišťuje Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, bude kolem cyklostezky Bečva vybudováno 21 ks
informačních tabulí. V Janové bude umístěna jedna tato tabule, která bude umístěna u budovy OÚ. Na těchto
tabulích bude cca 5 ks malých tabulek, které budou informovat o turistických zajímavostech v obci.
Starosta obce informoval zastupitele, že požádal policii ČR o spolupráci v zajištění pořádku v obci a při řešení
problému rychlé jízdy automobilů při průjezdu obcí. Poskytl zastupitelům odpověď policie ČR.
Starosta obce informoval zastupitele, že od 1. 5. 2015 nastoupí k obci dva pracovníci na veřejně prospěšné
práce. Mzdu těchto pracovníků bude hradit Úřad práce.
Dalibor Bartík se dotazoval, jak probíhá zprovoznění nové tiskárny. Starosta obce informoval zastupitele, že na
nově zakoupené tiskárně není možné tisknout Janovské listy v režimu nejvyšší kvality a jarní vydání
Janovských listů se tisklo ve vydavatelství Brázda. Firma P.M. Caroline (dodavatel tiskárny), bude zkoušet
instalovat vyšší paměť. O dalším postupu bude zastupitele informovat.
Dalibor Bartík se také dotazoval, zda již byly zahájeny práce na úpravě okolí revitalizační nádrže. Starosta obce
uvedl, že plánuje začít v květnu a hodlá využít nově přijímané pracovníky na VPP.
Daniela Mikulcová doplnila informace o činnosti Školské rady, které poskytla zastupitelům na minulém
zasedání.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 3

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 4. 2015
Zapisovatel: Karel Eliáš

Ověřovatelé:

Starosta:

Dalibor Bartík

………………………...........

Jan Machalec

………………………............

Ing. Karel Eliáš

………………………….....…
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