Zápis ze 50. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
23.07.2014
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
19,15 hod
1. Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. Starosta obce přivítal přítomné členy a
hosty zastupitelstva. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno devět členů zastupitelstva, které je
tímto usnášeníschopné. Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenování
Ing. Karel Eliáš a Ing. Jaroslav Tomanec. Starosta obce doplnil program o dva body.
• finanční příspěvek na dopravní obslužnost
• schválení úvěru na kanalizaci
Dále pak požádal zastupitele o úpravu programu.
Z programu zastupitelstva bod č.5 – prodej stavebních pozemků – přesunut bod č. 2
bod č.7 – výměna světel ve sportovní hale – přesunut bod č. 3
Zastupitelé s doplněným a upraveným programem jednání souhlasili.
Návrh usnesení: 446/0714: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný a upravený program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 446/0714 bylo schváleno.
2. Prodej stavebních pozemků p.č 1067/23, 1067/24, 1067/25
Záměr obce na prodej stavebních pozemků byl vyvěšen na ÚD i na stránkách. Jednalo se o prodej
dvou stavebních pozemků a jednoho pozemku – orná půda. Zájemci se měli možnost přihlásit do
11.7.2014. Do tohoto termínu se přihlásili 2 zájemci (manželé Juřicovi a Fojtíkovi). Starosta obce
přítomné zájemce seznámil s podmínkami koupě (po sepsání smlouvy uhradit finanční částku za
stavební pozemek, stavba musí být provedena do pěti let). Cena stavebních pozemků byla navržena
na 500 Kč/m2 a cena pozemku p.č. 1067/25 (orná půda) na 75 Kč/m2. Zastupitelé souhlasili
s prodejem pozemků manželům Juřicovým a Fojtíkovým. Manželé Juřicovi s uvedenými
podmínkami souhlasili, manželé Fojtíkovi své rozhodnutí sdělí do týdne.
Návrh usnesení: 447/0714 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 1067/23 (cena
500 Kč/m2) manželům Fojtíkovým a pozemků 1067/24 (cena 500 Kč/m2) a 1067/25 (cena 75
Kč/m2) manželům Juřicovýma.
Hlasování: Pro:9 proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 447/0714 bylo schváleno
3. Výměna světel ve sportovní hale
Touto záležitostí se zastupitelé zabývali již na minulém zasedání zastupitelstva. Na dnešní zasedání
přijali pozvání starosty obce pracovníci firmy EMPESORT s.r.o., kteří zastupitelům přiblížili
problematiku LED svítidel a seznámili je blíže se svou nabídkou. Zastupitelé po diskuzi souhlasili
s nabídkou této firmy, kterou vyhodnotili jako výhodnější než nabídky ostatních firem. Pověřili
starostu obce se sepsáním smlouvy na výměnu světel ve sportovní hale.
Návrh usnesení: 448/0714 Zastupitelstvo obce schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy
Empesort s.r.o. a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy s touto firmou na výměnu světel ve
sportovní hale.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 448/0714 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 8
Miroslava Kotrlová seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 8. Zastupitelé neměli
připomínek, s předloženou úpravou rozpočtu souhlasili.

Seznámila zastupitele s finančními údaji z odeslaných výkazů k 30.6.2014.
Rozpočtové opatření č.8 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: 449/0714: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 449/0714 bylo schváleno.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene
Jedná se o elektrickou přípojku k parcele č.1009/2. Předběžná smlouva byla podepsána 26.9.2013
pod č. 296/0213 s ČEZ Distribuce a.s.. Zastupitelé se sepsáním smlouvy souhlasí.
Návrh usnesení: 450/0714 : Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 1000/3, 1443/7, 1446, 1447, 1450/2, 2812 s firmou s ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 450/0714 bylo schváleno
6. Schválení dodatku č. 1 ke stanovám SVHV
Tímto dodatkem se mění Stanovy dobrovolného svazku obcí Valašsko-Horní Vsacko, které byly
schváleny členskou schůzí dne 20.12.2006 s účinností od 1.1.2007. Z důvodu ukončení členství
obce Bystřička ve sdružení, byly zaslány upravené stanovy ke schválení. Zastupitelé s Dodatkem
č. 1 souhlasí.
Návrh usnesení: 451/0714: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke stanovám SVHV
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 451/0714 bylo schváleno
7. Prodej pozemku p.č. 918/68 – ostatní plocha
Jedná se o pozemek na Řečiskách o výměře 210 m2. Po vyvěšení záměru obce se přihlásil jeden
zájemce. Byla navržena cena prodeje za 75,- Kč/m2. Zastupitelé souhlasí s prodejem i s cenou za
pozemek. Kupující zajistí kupní smlouvu a vklad do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení: 452/0714 : Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 75 Kč/m2
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:1 (Karel Eliáš)
Usnesení č. 452/0714 bylo schváleno
8. Finanční příspěvek na dopravní obslužnost
V současné době příspěvek na dopravní obslužnost na 1 obyvatele činí 80,- Kč. Zlínský kraj žádá o
projednání navýšení příspěvku od 1.1.2015 na 100,- Kč na jednoho obyvatele naší obce. Zastupitelé
s tímto navýšením souhlasí.
Návrh usnesení: 453/0714: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení finančního příspěvku na 100,Kč na jednoho obyvatele od 1.1.2015
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 453/0714 bylo schváleno
9. Schválení úvěru na kanalizaci
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Účelového úvěru – financování části vlastních zdrojů
projektu vybudování kanalizace v obci Janová, který obci předložila ČSOB. Po seznámení s
podmínkami účelového úvěru, zastupitelé souhlasili s jeho realizací.
Návrh usnesení: 454/0714: Zastupitelstvo obce schvaluje Účelový úvěr u ČSOB a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 454/0714 bylo schváleno.
10. Různé
Starosta obce informoval zastupitele o postupu prací v souvislosti s budováním kanalizace. Uvedl,

že proběhlo první jednání za spoluúčasti firem zhotovitele, technického dozoru. Byl dohodnut
termín zahájení od 1.8.2014. Došlo k předání staveniště. Bude zpracován harmonogram prací.
V současné době se zpracovávají technické projekty k žádosti na povolení přípojky, cena jednoho
projektu cca 2 500 Kč, (příspěvek obce bude činit 1 000 Kč). Zastupitelé souhlasili s finančním
příspěvkem obce na vypracování technických projektů přípojek k budované kanalizační síti.
Návrh usnesení: 455/0714: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč na
kanalizační přípojku pro občany, kteří se rozhodnou připojit se ke kanalizaci do 31.8.2015.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 455/0714 bylo schváleno
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 19,15 hod. s přáním krásné
dovolené a načerpáním nových sil. Další zasedání zastupitelstva bude 10.9.2014.

Zapsala: Karla Vašťáková
Janová 24.7.2014

Ověřovatelé:

….............................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Ing. Jaroslav Tomanec

…............................................................................................................
Karla Vašťáková
Jan Machalec
místostarostka
starosta obce

