Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
20. června 2012
Začátek jednání: 17,00 hod.
Místo konání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání:
18,30

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod.. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno osm členů zastupitelstva obce, které
je tímto usnášeníschopné. Nepřítomna a omluvena Michaela Petřeková DiS.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Dalibor
Bartík. Na návrh starosty obce byl program doplněn o 1 bod.
• Závěrečný účet - schválení

Návrh Usnesení č. 225/06: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 225/06 bylo schváleno
Kontrola usnesení
175/11

Protipovodňový návrh-odkanalizování části u Piskláků
trvá
Byl předložen rozpočet na částku 68.712,- Kč.
K zahájení a provedení této opravy je ještě nutné osobní jednání s paní Pisklákovou.

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Výše uvedená zpráva byla vyvěšena na úřední desce i na stránkách obce. Ing. Eliáš, Ing. Tomanec k
některým bodům z této zprávy žádali vysvětlení od účetní obce. Dle sdělení paní účetní, provedla
opravy v účtování, tak jak požaduje kontrolní orgán. Po zdůvodnění nejasností, zastupitelé obce
jednohlasně schválili zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Tato zpráva je přílohou
zápisu.
Návrh Usnesení č. 226/06: Zastupitelstvo obce schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Janová za rok 2011“.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 226/06 bylo schváleno
3. Rozpočtové opatření č. 2 - návrh
Miroslava Kotrlová, účetní obce zdůvodnila zastupitelům návrh změny jednotlivých položek
rozpočtového opatření č. 2. Po zodpovězení dotazů zastupitelé návrh rozpočtového opatření
schválili. Rozpočtové opatření č. 2 je přílohou zápisu.
Návrh Usnesení č. 227/06: Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č.2.“
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 227/06 bylo schváleno
4. Založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s.
Zastupitelům obce byly zaslány materiály týkající se založení společnosti k prostudování. Starosta
obce sdělil zastupitelům, že Česká spořitelna k naší žádosti o odkup akcií se ještě nevyjádřila. K
tomuto problému podala bližší informace i zastupitelka Taťána Hradová, která se zúčastnila Valné
hromady Vodovody a kanalizace a.s. Vsetín. Starosta obce požádal zastupitele, aby se k této
záležitosti vyjádřili, zda souhlasí se založením společnosti.
Po delší diskuzi, zhodnocení a rozebírání pro a proti, zastupitelé souhlasili se založením společnosti
s tím, že zmocňují starostu obce Jana Machalce k provedení úkonu založení společnosti.

Návrh Usnesení č. 228/06: Zastupitelstvo obce schvaluje založení společnosti a zmocňuje k
provedení všech úkonů k založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 228/06 bylo schváleno
5. Zpráva z kontroly ZŠ a MŠ Janová
Členové finančního výboru Taťána Hradová, Ing. Tomanec Jaroslav, Jiřina Grygarová provedli dne
17.5.2012 kontrolu hospodaření v ZŠ a MŠ Janová, za přítomnosti ředitele školy Mgr. Michala
Lucbauera a účetní školy Dany Juřicové. Kontrola byla provedena dle pověření starosty obce Jana
Machalce. Předseda finančního výboru Taťána Hradová konstatovala, že nebyly shledány žádné
vážné nedostatky, doporučují stanovení pokladního limitu a doplnění k daným číselným titulům
jmenovitě položky, aby bylo zřejmé, o co se jedná. Při provádění inventarizace skladu doporučují
nezávislého člena kontroly. Ochota, vstřícnost, dobře vedené účetnictví, vyjádřila spokojenost z
výsledku fin. kontroly předsedkyně Taťána Hradová. Zastupitelé přednesenou zprávu vzali na
vědomí.

6. Nájemní smlouva č. 5N12/62 k pozemku p.č. 1219 (regulační stanice plynu)
Na jednání zastupitelstva dne 18.4. byl schválen záměr obce prodej části výše uvedeného pozemku
SMP Net, s.r.o.. Byl vyvěšen záměr obce o prodeji tohoto pozemku. Pozemkový fond, který je
spolumajitelem pozemku, uvedl, že podle platných právních předpisů, musí nejprve uzavřít nájemní
smlouvu. Teprve poté může uzavřít kupní smlouvu. Ostatní spolumajitelé se rozhodli postupovat
podobně a uzavřít se SMP Net, s.r.o. nejprve nájemní smlouvu. Ing. Eliáš upozornil, že je nutné
nejprve vyvěsit záměr obce o pronájmu pozemku. Zastupitelé doporučují vyvěsit záměr obce o
pronájmu pozemku a pověřit starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
Návrh na Usnesení č. 229/06: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce o pronájmu části
pozemku p.č. 1219 o výměře 116 m2.
Hlasování:Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 229/06 bylo schváleno
Návrh na Usnesení č. 230/06: Pokud bude mít zájem o pronájem části pozemku p.č. 1219 pouze
SMP Net, s.r.o., zmocňuje zastupitelstvo obce starostu obce Jana Machalce k podpisu nájemní
smlouvy s tímto subjektem.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 230/06 bylo schváleno
7. Závěrečný účet za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce i na stránkách obce od 1.6. do 16.6.2012.
Jednotlivé body objasnila účetní obce paní Kotrlová. Závěrečný účet nebyl připomínkován jak ze
strany občanů, ani zastupitelů. Zastupitelé závěrečný účet jednohlasně schválili.
Závěrečný účet obce Janová za rok 2011 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh Usnesení č. 231/06: Zastupitelstvo obce schvaluje „Závěrečný účet za rok 2011“.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 231/06 bylo schváleno
8. Různé
Zastupitelka Taťána Hradová se zúčastnila Valné hromady akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín. Seznámila zastupitele s programem zasedání. Předložila celkovou zprávu z Valné
hromady. V případě zájmu se mohou zastupitelé seznámit s jejím obsahem.

Karel Eliáš navrhl finančně podpořit vznikající kroužek „Malého hasiče“ a žákovské fotbalové
družstvo. Starosta obce uvedl, že se na tento účel počítá s penězi z výnosu výherních hracích
přístrojů.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18,30 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 29.8.2012 v 17,00 hod.
Janová 25. června 2012

Ověřovatelé zápisu : ….......................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Dalibor Bartík

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

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

