Zápis z 52. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
10. 9. 2014
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
19,00 hod.
1. Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno osm členů zastupitelstva, které je
tímto usnášeníschopné. Nepřítomna a omluvena Michaela Petřeková DiS. Zapisovatelem byla
ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenování Ing. Karel Eliáš a Josef Pončík.
Program jednání zastupitelé obdrželi v termínu před zasedáním zastupitelstva. Starosta obce
požádal doplnění programu o jeden bod.
• Žádost o opravu komunikace
Zastupitelé s předloženým a doplněným programem jednání souhlasili.
Návrh usnesení: 459/0914: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený a doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 459/0914 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č. 11
Předložený návrh rozpočtového opatření byl po diskuzi a úpravě zastupiteli jednohlasně schválen.
Rozpočtové opatření č. 11 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: 460/0914 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 11
Hlasování: Pro: 8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 460/0914 bylo schváleno
3. Informace k výstavbě – chodníky, kanalizace
Starosta obce informoval zastupitele o výstavbě chodníků, která je z 90% hotova. Zbývá dokončit
sjezdy, které budou zhotoveny poté, co zde bude vybudována kanalizace. Vše by mělo být
dokončeno do konce října. Zároveň starosta obce seznámil zastupitele s financováním a
proplácením této akce.
Starosta obce seznámil zastupitele také s průběhem prací na výstavbě kanalizační sítě. Uvedl, že
tato akce probíhá podle plánu. Obec Janová obdržela Smlouvu č. 12131331 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na úročenou zápůjčku ve výši 4 924 118 Kč, určenou
výhradně na akci Kanalizace obce Janová, která je součástí financování. Součástí této smlouvy je
Zástavní smlouva č. 12131331-Z. Po schválení těchto smluv bude uvolněno financování kanalizace
obce. Zastupitelé obce byli informováni, že v úterý 8.9. proběhl první velký kontrolní den, kde byly
zhodnoceny provedené úseky. Také byli informováni, že první faktury budou propláceny z vlastních
zdrojů. Zastupitelé vzali na vědomí informace starosty obce o výstavbě chodníků i o kanalizaci.
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy ze Státního fondu životního prostředí, Zástavní smlouvu a
pověřili starostu obce k podpisu těchto smluv.
Návrh usnesení č. 461/0914: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výstavbě chodníků
a kanalizace v obci.
Návrh usnesení č. 462/0914: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 12131331 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, schvaluje Zástavní smlouvu
č.12131331-Z a pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 462/0914 bylo schváleno.
4. Zhodnocení volebního období 2010 - 2014
Ing. Karel Eliáš předložil zastupitelům zhodnocení volebního období 2010-2014. Hodnocení je
přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněno i v Janovských listech 3/2014. Zároveň uvedl, že
jednotlivé výbory obce připravily samostatné zhodnocení, které bude rovněž zveřejněno.
Zastupitelé vzali na vědomí zhodnocení volebního období 2010-2014.

5.Různé
Předseda TJ Tatran Janová pan Dušan Bazalka seznámil zastupitele s neuspokojivou finanční situací
v TJ Tatran Janová a požádal zastupitele o finanční podporu. Karel Eliáš navrhl, aby podpora obce
pro TJ Tatran byla řešena systémově a byly nastaveny podmínky, za kterých bude poskytována.
V této souvislosti paní účetní Kotrlová navrhla zařazení odvětvového paragrafu pro sportovní
činnost do návrhu rozpočtu pro rok 2015. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek TJ Tatran Janová
ve výši 40 000 Kč. Dále byl pro TJ Tatran Janová schválen tradiční příspěvek ve výši 4 000 Kč na
hudbu, která bude hrát při letošním „vodění barana“.
Návrh usnesení č. 463/0914: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek TJ Tatran Janová ve
výši 40.000,- Kč a finanční příspěvek 4.000,- Kč na hudbu při „vodění barana“.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 463/0914 bylo schváleno.
Starosta obce požádal zastupitele o schválení proplacení dovolené z roku 2013. Zastupitelé
souhlasili s proplacením.
Návrh usnesení č. 464/0914: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení dovolené z roku 2013
starostovi obce Janu Machalcovi.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 464/0914 bylo schváleno.
Michal Řepka upozornil na nevyhovující úzké vjezdy k obytným domům u hlavní cesty. Starosta
obce uvedl, že projekt byl vypracován podle norem a podle podmínek získání dotace. V současné
době již nelze nic měnit. Pan Řepka se dále dotazoval, zda a jak uvedenou situaci, včetně
případných chodníků, řešit. Starosta obce uvedl, že příprava úpravy je dlouhodobá záležitost. Panu
Řepkovi bylo doporučeno podat písemnou žádost, aby se touto záležitostí zabývalo nově zvolené
zastupitelstvo při dalších investičních akcích.

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 19,00 hod.
Zapsala: Karla Vašťáková
Janová 12. 9. 2014

Ověřovatelé:

….............................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Josef Pončík

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

