Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Janová - mimořádné
Den konání:
28. března 2013
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo konání:
kancelář starosty obce
Konec jednání:
18.00 hod.
1.Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva. Na zasedání bylo přítomno všech devět členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce je
tímto usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš
a Dalibor Bartík
Dle návrhu pana starosty Jana Machalce byl vypuštěn bod č. 2 programu, který byl projednáván na
minulém zastupitelstvu.
Program mimořádného zasedání zastupitelstva byl jednohlasně schválen.
Návrh Usnesení č. 317/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje upravný program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 317/0313 bylo schváleno
2. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zateplení budovy ZŠ Janová
Starosta obce Jan Machalec předložil zastupitelům obchodní podmínky Zadávací dokumentace
veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací - projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí ZŠ Janová.“ Po zhodnocení a posouzení navržené zadávací dokumentace
zastupitelé předložený návrh schválili. Zadávací dokumentace má platnost od 29.3.2013.
Návrh Usnesení č. 318/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na zateplení budovy ZŠ Janová.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 318/0313 bylo schváleno
3. Hodnotící komise a náhradníci pro výběrové řízení-zateplení budovy ZŠ Janová
Starosta obce uvedl, že je potřeba schválit členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Do hodnotící
komise pro výběrové řízení byli navrženi: Jan Machalec, Ing. Ladislav Smilek, Jan Mikulec, Ing.
Karel Eliáš a Dalibor Bartík. Jako náhradníci byli navrženi: Aleš Olšák, Josef Pončík.
Navržení členové hodnotící komise i náhradníci byli schváleni.
Návrh usnesení č. 319/0313: Zastupitelstvo obce schvaluje 5 členů a 2 náhradníky hodnotící
komise pro výběrové řízení-zateplení budovy ZŠ Janová.
Hlasování: Pro:9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 319/0313 bylo schváleno
4. Oslovení pěti firem pro výběrové řízení-zateplení budovy ZŠ Janová
Pro zateplení budovy ZŠ Janová budou osloveny firmy-TM stav s.r.o. Vsetín, BS Vsetín s.r.o.,
Spedimex Moravia s.r.o.Vsetín, Stipros.r.o. Valašské Meziříčí, Efios s.r.o. Valašské Meziříčí.
Navržené firmy zastupitelé schválili.
Návrh usnesení č. 320/0313:Zastupitelstvo obce schvaluje navržené firmy .
Hlasování: Pro:9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 320/0313 bylo schváleno
5.Různé
Starosta obce informoval zastupitele, že byl zrušen účet u KB Vsetín. Byl založen nový účet u ČNB
Ostrava, který bude sloužit pro příjem veškerých rozpočtových daní a dotací.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a mimořádné zasedání zastupitelstva ukončil
v 18,00 hod.
Další zasedání zastupitelstva obce bude ve středu 24.4.2013 v 17,00 hod. v kanceláři starosty obce.

Janová 3.4.2013

Ověřovatelé zápisu:

….........................
Karla Vašťáková
místostarostka

….................................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Dalibor Bartík

…...........................
Jan Machalec
starosta

