Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 11. 3. 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 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dalibor Bartík přišel v 17:15
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Janu Halašovou a Aleše Olšáka a zapisovatelem Karla Eliáše.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 70/0315: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Janu Halašovou a Aleše
Olšáka a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 70/0315 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 8.
informace z jednání Školské rady.
Návrh usnesení 71/0315: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný program zasedání doplněný o
bod č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 71/03 15 bylo schváleno.
Bod 2 – Návrh změny územního plánu
Starosta obce informoval zastupitele obce o podané žádosti realitního družstva SATURN na pořízení
změny územního plánu, týkající se pozemků parc. č. 1352/7 a 1352/2 v k. ú. Janová. Předal slovo zástupci
žadatele, který vysvětlil důvody žádosti a uvedl, že veškeré náklady, které v souvislosti s touto změnou
vzniknou, bude hradit žadatel, tedy realitní družstvo SATURN. Návrh na změnu ÚP, který předložilo
realitní družstvo SATURN, předpokládá změnu územního plánu na plochu pro výstavbu rodinných domů.
V případě pořízení změny územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 46 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žádost o pořízení
změny územního plánu bude předána pořizovateli územního plánu, to znamená Městskému úřadu Vsetín.
Návrh usnesení 72/0315: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí postoupení žádosti na pořízení
změny územního plánu pořizovateli, tzn. Městskému úřadu Vsetín.
Starosta obce dále předložil podanou žádost manželů Kocurkových na pořízení změny územního plánu,
týkající se pozemků parc. č. 2459/2, 2411, 2433/6 a 2410/1 v k. ú. Janová. Manželé Kocurkovi žádají,
aby uvedené pozemky byly převedeny na plochu pro občanskou vybavenost.
V případě pořízení změny územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 46 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žádost o pořízení
změny územního plánu bude předána pořizovateli územního plánu, to znamená Městskému úřadu Vsetín.
Návrh usnesení 73/0315: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí postoupení žádosti na pořízení
změny územního plánu pořizovateli, tzn. Městskému úřadu Vsetín.
Bod 3 – Tržní řád
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Tržní řád obce Janová. Uvedl, že tento návrh byl
konzultován s JUDr. Marií Krupovou, která na Krajském úřadě Zlínského kraje dozoruje nad výkonem
přenesené působnosti obcí. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem znění Tržního řádu obce Janová před
zasedání zastupitelstva obce Janová.
Starosta dále uvedl, že tímto nařízením obce se zakazuje podomní prodej na území obce Janová. Případné
porušení Tržního řádu obce Janová bude posuzováno v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako porušení povinnosti, která je stanovena právním předpisem
obce.
Návrh usnesení 74/0315: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Tržní řád obce Janová.
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Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 74/0315 bylo schváleno.
Bod 4 – Obecně závazné vyhlášky
Starosta obce předložil zastupitelům k diskusi Obecně závaznou vyhlášku obce Janová č. 1/2015, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janová. Uvedl, že změnu této vyhlášky si
vynutila novela zákona o dopadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 17 obcím
uložena povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek nejen komunálního odpadu,
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, ale nově také kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Starosta obce dále zastupitelům předložil záměr upravit vyhlášku č. 1/2014, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta obce navrhuje upravit znění článku 6 - Osvobození a úlevy. K uvedenému návrhu proběhla
diskuse. Starosta obce do příštího zasedání zastupitelstva zajistí bližší informace, kolika poplatníků by se
zrušení úlevy týkalo a připraví návrh změny OZV 1/2014.
Návrh usnesení 75/0315: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace o návrhu znění obecně
závazné vyhlášky obce Janová č. 1/2015.
Bod 5 – Rekonstrukce komunikací
Starosta obce uvedl, že žádost na poskytnutí dotace k projektu "Revitalizace území v obci Janová" bude
podána v termínu do 13. 3. 2015. Uvedl, že pro úspěšné podání žádosti je nutné, aby obec na tuto akci
vyčlenila finanční prostředky, a zároveň musí vyčlenit i finanční prostředky na provoz tohoto projektu
v době udržitelnosti.
Návrh usnesení 76/0315: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje vyčlenění finančních prostředků na
spolufinancování projektu "Revitalizace území v obci Janová" ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů, tj.
2 343 tis. Kč z rozpočtu pro rok 2015
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 76/0315 bylo schváleno
Bod 6 – Závěrka roku
Paní účetní předložila zastupitelů závěrku roku 2014. Podrobně popsala zastupitelům jednotlivé položky
této závěrky.
Návrh usnesení č. 77/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje závěrku roku 2014
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 77/0215 bylo schváleno
Bod 7 – Nákup kompostérů a štěpkovače
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zapojení do programu podpory separace biologicky
rozložitelného odpadu (BRO). Předmětem zapojení do tohoto programu bude zakoupení kompostérů pro
občany a štěpkovače pro potřeby obce. Dotace na nákup těchto zařízení činí 90 %. Starosta obce uvedl, že
pokud obec Janová tuto dotaci obdrží, budou kompostéry zapůjčeny občanům obce bezplatně, a to na
základě smlouvy o výpůjčce na období 5 let. Po uplynutí této doby přejdou do vlastnictví občanů. Obsluha
a údržba kompostérů bude prováděna občany.
Návrh usnesení 78/0215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zapojení do projektu „Zavedení separace
BRO v obci Janová“ a vyčleňuje finanční prostředky na financování tohoto projektu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 78/0215 bylo schváleno.
Bod 8 – Informace o práci Školské rady
Zástupkyně obce ve školské radě, paní Daniela Mikulcová, seznámila zastupitele s činností nově zvolené
školské rady (dále jen „ŠR“). Uvedla, že v poslední době se ŠR sešla dvakrát a bude nutné se sejít ještě
jednou. Jako důvod uvedla, že ředitel Základní a mateřské školy Janová opakovaně nepředkládá Školské
radě požadované dokumenty (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a vyhodnocení
podzimního sběru papíru). Dále uvedla, že někteří rodiče byli nespokojeni s průběhem zápisu do 1. třídy
Základní školy. Popsala také adaptační program, který vznikl na popud rodičů, protože žáci měli problém
s přestupem na jiné školy, respektive s neprobraným učivem.
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Návrh usnesení č. 79/0215: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace Daniely Mikulcové
k práci Školské rady.
Bod 12 Různé
Starosta obce předložil žádost manželů Kocurkových o vyjádření k řízení o dodatečném povolení stavby.
Uvedl, že toto dodatečné povolení se týká stavby Koliby a přilehlé budovy v lokalitě zvané Janovské
paseky. Starosta vyjádřil názor, že existence těchto objektů je v souladu s uvažovaným rozvojem obce
Janová. Starosta navrhl, aby obec Janová vyjádřila souhlas v řízení o dodatečném povolení stavby.
Návrh usnesení 80/0215: Zastupitelstvo obce Janová souhlasí s dodatečným povolením stavby dvou
staveb pro zemědělství na pozemcích parc. č. 2410/1, 2411 a 2759 v k. ú. Janová včetně doprovodné
infrastruktury (přípojka vody, el. energie, jímka na vyvážení a zpevněné komunikace).
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 80/0215 bylo schváleno.

Starosta obce předložil zastupitelů nabídku firmy D.A.S. na právní ochranu obce. Uvedl, že podle jeho
názoru není nutné využít této nabídky. Zastupitelé vyjádřili stejný názor.
Starosta obce předložil zastupitelů cenovou nabídku firmy vydavatelství Brázda, která by byla schopna
tisknout Janovské listy za náklady, které má na tisk obec Janová. Vzhledem k tomu, že již byla zakoupena
tiskárna pro tisk Janovských listů, zastupitelé se rozhodli nevyužít nabídku tohoto vydavatelství.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 3. 2015
Zapisovatel: Karel Eliáš

Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Jana Halašová

………………………...........

Aleš Olšák

………………………............

Ing. Karel Eliáš

………………………….....…
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