Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 9.12. 2015, od 16:00 hodin.
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 16:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jana Halašová omluvena. Táňa Hradová příchod
16:15)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Bronislava Soukupa a zapisovatelem Karla
Eliáše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 176/1215: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Bronislava
Soukupa a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 176/1215 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 zařadit bod: Schválení smlouvy o
poskytnutí dotace z ROP.
Návrh usnesení 177/1215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný program zasedání doplněný o bod
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z ROP.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 177/1215 bylo schváleno.
Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 10
Paní Kotrlová podrobně seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10. Poté odpověděla na dotazy.
Návrh usnesení 178/1215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 178/1215 bylo schváleno.
Bod 3 – Schválení úvěru
Starosta obce uvedl, že u akce Revitalizace území v obci Janová je nejprve nutné zaplatit všechny faktury a
teprve poté může obec žádat o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že obec nemá dostatek finančních
prostředků, je nutné řešit tuto situaci čerpáním krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši poskytované
dotace. Starosta obce předložil zastupitelům nabídku dvou bankovních ústavů na poskytnutí úvěru.
Zastupitelé posoudili nabídku a jako výhodnější vybrali nabídku České spořitelny a pověřili starostu obce
podepsáním úvěrové smlouvy.
Návrh usnesení 179/1215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje nabídku České spořitelny na poskytnutí úvěru
ve výši 6 120 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 179/1215 bylo schváleno.
Bod 4 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z ROP
Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace území v obci
Janová z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední Morava. Odpověděl na dotazy
zastupitelů k tomuto projektu. Dotace z ROP bude činit 6 125 tis. Kč.
Návrh usnesení 180/1215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na projekt
Revitalizace území v obci Janová z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední Morava.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 180/1215 bylo schváleno.
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Bod 5 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o vznikající studii pro zastavitelnou plochu SO.3 č. 3 vymezenou
v Územním plánu Janová. Předložil zastupitelům návrhy řešení s tím, že studie by měla být hotova do konce
roku.
Starosta obce předložil zastupitelům žádost lukostřeleckého oddílu o souhlas s umístěním betonových panelů
pod terče na střelnici mezi fotbalovým hřištěm a Bečvou. Zastupitelé souhlasili s tím, že umístění panelů bude
konzultováno s Richardem Machalcem, vedoucím mladých hasičů, kteří zde také trénují.
Starosta obce předložil zastupitelům žádosti několika společností o finanční podporu. Zastupitelé diskutovali,
které společnosti podpoří a jakou částkou. Vzali v úvahu, zda se občané Janové využívají jejich služeb.
Návrh usnesení 181/1215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje příspěvek 5 000 Kč pro Středisko Naděje
Vsetín.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 181/1215 bylo schváleno.
Návrh usnesení 182/1215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje příspěvek 2 000 Kč pro Charita Vsetín.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 182/1215 bylo schváleno.
Návrh usnesení 183/1215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje příspěvek 1 000 Kč pro Elim Vsetín.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdrželi se 3
Usnesení č. 183/1215 nebylo schváleno.
Starosta obce informoval zastupitele, že od 1. ledna 2016 dojde 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 184/1215: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům,
předsedům výborů a místostarostovi v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 1. 1. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 184/1215 bylo schváleno
Aleš Olšák upozornil na problém se střechou na sportovní hale. Voda se zde dostává do izolace pod střechou a
do budoucna by zde mohl být velký problém. Dalibor Bartík uvedl, že zakončení střechy bylo špatně
technologicky řešeno. Starosta obce uvedl, že bude nutné zajistit, byl nynější stav opraven.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 10
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2015
Další zasedání zastupitelstva bude dle potřeby
Zapisovatel: Karel Eliáš
Ověřovatelé:

Starosta:

Dalibor Bartík

………………………...........

Bronislav Soukup

………………………............

Ing. Karel Eliáš

………………………….....…
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