Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 16.9. 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Táňa Hradová, Richard Machalec a Bronislav Soukup
jsou omluveni.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Dalibora Bartíka a zapisovatelem Karla Eliáše.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 138/0915: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Dalibora
Bartíka a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 138/0915 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. Navrhl vyřadit bod č. 2 – Informace ředitele školy,
důvodem je nepřítomnost pana ředitele a zařadit bod č. bod 9 – Návrh na pořízení změny územního plánu.
Návrh usnesení 139/0915: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný program zasedání doplněný o bod
č. 9 a vyřazený bod č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 139/0915 bylo schváleno.
Bod 2 – Prodej pozemku parc. č. 2826/6
Karel Eliáš seznámil zastupitele se sdělením MěÚ Vsetín, odboru ÚPSŘD, který schválil navržené dělení
pozemku 2826/3. Uvedl, že pozemek 2826/6, který vznikl oddělením z pozemku 2826/3 zůstane veden jako
vodní plocha. Zastupitelé diskutovali o možnostech čištění potoka a přístupu k tomuto vodnímu toku. Starosta
obce uvedl, že není možné měnit současné koryto potoka bez souhlasu MěÚ Vsetín, odboru životního prostředí.
Návrh usnesení: 140/0915: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje prodej pozemku parc. č. 2826/6 p. Jaroslavu
Najmanovi za cenu 75 Kč/m2
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1 (Bartík)
Usnesení č. 140/0815 bylo schváleno.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 8
Paní Kotrlová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8. a vysvětlila jednotlivé položky.
Návrh usnesení: 141/0915: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 141/0915 bylo schváleno.
Bod 4 – Smlouva o poskytnutí podpory se SFŽP
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Zavedení separace BRO
v obci Janová“. SFŽP poskytne na tuto akci (kompostéry a štěpkovač) cca 60 tis. Kč, což činí 5% nákladů. 85 %
poskytuje EU a 10 % obec Janová.
Návrh usnesení: 142/0915: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Smlouvu č. 15235314 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 142/0915 bylo schváleno.
Bod 5. Veřejnoprávní smlouva č.7
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem veřejnoprávní smlouvy č 7/OSV. Na základě této smlouvy je
skutečnost, že MěÚ Vsetín bude vykonávat přenesenou působnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č 359/1999. Obec Janová bude za tuto službu platit
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paušální poplatek ve výši 2000 Kč ročně. Starosta obce uvedl, že pro obec je výhodnější svěřit tento výkon MěÚ
Vsetín, než ji by zajišťoval OÚ Janová samostatně.
Návrh usnesení: 143/0915: : Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 7/OSV s městem
Vsetín na výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 143/0915 bylo schváleno.
Bod 6 – Výběr zpracovatele územní studie
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovými nabídkami, které obdržel na zpracování územní studie pro
zastavitelnou plochu SO.3 č. 3 vymezenou v Územním plánu Janová (lokalita Kúta). Nejnižší nabídku podal Ing.
arch. Pokluda (zpracovatel územního plánu).
Návrh usnesení: 144/0915: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zpracovatelem územní studie pro
zastavitelnou plochu SO.3 č. 3 vymezenou v Územním plánu Janová Ing. Arch Vladimíra Pokludu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 144/0915 bylo schváleno.
Bod 7 – OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Uvedl, důvody aktualizace uvedené vyhlášky, zejména aby se dostala do souladu
s tržním řádem obce. Zastupitelé diskutovali výši poplatků.
Návrh usnesení: 145/0915: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje Obecně závazná vyhlášku č. 2/2015
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1 (Halašová)
Usnesení č. 145/0915 bylo schváleno.
Bod 8 – Výběr TDI na akci „Revitalizace území v obci Janová“
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovými nabídkami na technický dozor investora na akci „Revitalizace
území v obci Janová“. Nejnižší nabídku podala firma NELL PROJEKT s.r.o.
Návrh usnesení: 146/0915: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje firmu NELL PROJEKT s.r.o. jako TDI na akci
„Revitalizace území v obci Janová“.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 146/0915 bylo schváleno.
Bod 9 – Návrh na pořízení změny územního plánu
Starosta obce předložil zastupitelům stanovisko MěÚ Vsetín, Odboru ÚPSŘD na pořízení změny územního
plánu. Byly podány dvě žádosti. Jednu žádost předložili manželé Kocurkovi (MěÚ doporučil vyslovit souhlas)
a druhou Realitní družstvo Saturn (MěÚ nedoporučil vyslovit souhlas). Zastupitelé diskutovali o obou
návrzích.
Návrh usnesení: 147/0915: Zastupitelstvo obce Janová souhlasí s pořízením změny č. 1 územního plánu Janová
dle návrhu na pořízení změny územního plánu Janová navrhovatele Jana Kocurka, narozeného 29.1.1966, a Jany
Kocurkové, narozené 11.2.1974, oba bytem 756 03 Halenkov 702 dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 147/0915 bylo schváleno.
Návrh usnesení: 148/0915: Zastupitelstvo obce Janová nesouhlasí s pořízením (změny) územního plánu
Janová dle návrhu na pořízení změny územního plánu Janová navrhovatele Realitního družstva SATURN, IČ 276
82 781, se sídlem J.A. Bati 5520, 760 01 Zlín.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1(Eliáš)
Usnesení č. 148/0915 bylo schváleno.
Bod 10 – Různé
Aleš Olšák upozornil, na to, že z rýny na sportovní hale vyrůstá tráva a stromky. Starosta obce uvedl, že se tato
záležitost řeší.
Aleš Olšák dále upozornil, že na mostku v lokalitě Řečiska II není umístěno zábradlí. Zastupitelé diskutovali
možnost umístění sloupků na začátek a konec mostku. Starosta obce přislíbil řešení.
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Daniela Mikulcová upozornila na skutečnost na nedodržování rychlosti na Řečiskách. Zastupitelé diskutovali
možnost omezení rychlosti. Diskutovali také nedodržování zákazu stání na Řečiskách.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 8
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 9. 2015
Další zasedání zastupitelstva bude dle potřeby
Zapisovatel: Karel Eliáš
Ověřovatelé:

Starosta:

Aleš Olšák

………………………...........

Dalibor Bartík

………………………............

Ing. Karel Eliáš

………………………….....…
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