Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 10.12. 2014, od 17:00 hodin.
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Nepřítomna je Taťána Hradová, která je řádně
omluvena.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Machalce a Janu Halašovou a zapisovatelem Karla
Eliáše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Jana Machalce a Janu Halašovou a
zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/1214 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 doplnit o bod č.
14 - nákup nové výpočetní techniky pro potřeby OÚ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný program zasedání doplněný o bod č. 14.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/1214 bylo schváleno.
Bod 2 – Žádost o souhlas s převodem vlastnických práv
Starosta obce znovu předložil zastupitelům žádost o souhlas s převodem vlastnických práv k pozemku
p.č. 1067/23. majitelů Ing. Martin Fojtík a Alena Fojtíková. Sdělil stanovisko Ing. Machačové, která
vyhotovila kupní smlouvu, že podle smlouvy nebránilo vlastníkům pozemek prodat s tím, že smluvní
ujednání se vztahuje na nové nabyvatele a žádosti o souhlas s převodem nelze než vyhovět. Poté požádal
o vysvětlení přítomného p. Fojtíka, který vysvětlil okolnosti prodeje pozemku.
Návrh usnesení 32/1214: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje žádost manželů Fojtíkových o souhlas s
převodem vlastnických práv k pozemku p.č. 1067/23 na nové majitele.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 32/1214 bylo schváleno.
Bod 3 – Prodej pozemku.
Starosta obce uvedl, že záměr obce prodat pozemek p.č. 1800/9 a část pozemku p.č. 1800/15 byl
zveřejněn na úřední desce. Žádost o koupi podali pouze manželé Kovaříkovi. Starosta obce navrhuje prodat
pozemek těmto zájemcům za cenu 3,8 Kč/m2
Návrh usnesení 13/1214: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje prodej pozemku p.č. 1800/9 a část
pozemku p.č. 1800/15 za cenu 3,8 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/1214 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočet obce Janová na rok 2015
Starosta obce uvedl, že návrh rozpočtu visel na 15 dnů na úřední desce. Starosta obce dále uvedl, že v
navrženém rozpočtu byly provedeny změny na následujících výdajových položkách: 2321 (-28 tis. Kč),
financování (+28 tis. Kč), 2212 (+400 tis. Kč), 2310 (-400 tis. Kč.). Příjmová část rozpočtu zůstala beze
změn. Jiné změny nebyly navrženy.
Návrh usnesení 34/1214: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Janová na rok 2015 včetně
doplněných změn.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/1214 bylo schváleno.
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Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 14
Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 14. V tomto rozpočtovém opatření jsou
zaneseny i změny, ke kterým došlo během roku a byly shledány auditem ze dne 10.12.2014 jako
neschválené ve smyslu zákona. K tomuto tématu proběhla krátká diskuze.
Návrh usnesení 35/1214: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 14
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/1114 bylo schváleno.
Bod 6 – Informace k plánu inventur
Starosta obce informoval zastupitele, že inventarizační komise byla proškolena k provedení inventur.
Paní Kotrlová poskytla k provádění inventur podrobnější informace. Termín inventur byl stanoven na
22.12.214
Návrh usnesení 36/1214: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace starosta obce k
provádění inventur.
Bod 7 – Informace o pokračování akce „Kanalizace obce Janová“
Starosta obce informoval zastupitele o postupu prací. Uvedl, že každý týden v úterý se koná kontrolní
den za účasti zadavatele, zhotovitele a technického dozoru investora, kde se řeší záležitosti této akce.
Uvedl, že v letošním roce skončí stavební práce 19.12. a v příštím roce začnou podle počasí, nejdříve
6.1.2015. Předložil vyjádření společnosti „IDB – Janová TDI“ k práci technického a autorského dozoru na
stavbě kanalizace. Přítomní občané z místní části Hořansko si stěžovali na ztížené podmínky, které jim
tato stavba přináší. Požadovali nalézt řešení, které jim umožní lepší přístup k nemovitostem. Starosta
obce přislíbil projednat se stavební firmou.
Návrh usnesení 37/1214: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace starosty obce k
realizaci stavby „Kanalizace obce Janová“.
Bod 8 – Příspěvky neziskovým organizacím
Starosta obce předložil zastupitelům 2 žádosti o finanční příspěvek. Uvedl, že denní stacionář NADĚJE je
využíván občanem Janové.
Návrh usnesení 38/1214: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje poskytnutí příspěvku dennímu stacionáři
NADĚJE, středisko Sychrov ve výši 5 000 Kč
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 38/1214 bylo schváleno.
Návrh usnesení 39/1214: Zastupitelstvo obce Janová neschvaluje poskytnutí příspěvku Centru pro
zdravotně postižené Zlínského kraje.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 39/1214 bylo schváleno.
Bod 9 – Informace o činnosti Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu Sdružení Valašsko-Horní Vsacko na rok 2015. Dále
zastupitele informoval o plánované výstavbě informačních tabulí.
Návrh usnesení 40/1214: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace starosty obce o činnosti
Sdružení VHV.
Bod 10 – Informace ze zasedání školské rady
Daniela Mikulcová informovala zastupitele o zasedání Školské rady. Rada se zabývala těmito body:
Problematika přestupu žáků do 6 ročníku, výuka českého jazyka v prvním ročníku, provoz školní
družiny a spoluprací se Sdružením rodičů Janové. Zápis ze zasedání školské rady je přílohou zápisu.
Návrh usnesení 41/1214: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace Daniely Mikulcové o
zasedání školské rady.
Bod 11 – Povolení výherních hracích automatů
Starosta informoval zastupitele, že obecní úřad obdržel žádost o povolení provozovat výherní hrací
přístroje (VHP) v MZ kavárně, Janová 88. Uvedl, že řízení o žádosti je výkonem přenesené působnosti,
kterou vykonává obecní úřad. Požádal zastupitele o názor na provozování VHP v obci. Žádný ze
zastupitelů nebyl proti. Starosta obce uvedl, že žádosti bude vyhověno po splnění podmínek
stanovených zákonem.
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Návrh usnesení 42/1114: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace starosty obce o
provozování VHP v MZ kavárně, Janová 88.
Bod 12 – Program na volební období 2014-2018
Starosta obce předložil zastupitelům k projednání návrh programové cíle na volební období 2014 –
2018. Uvedl, že tento plán předběžně projednal s Danielou Mikulcovou. Daniela Mikulcová doplnila, že
program je spojením programů obou sdružení. Zastupitelé diskutovali nad jednotlivými body. Program
je přílohou zápisu.
Návrh usnesení 43/1114: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje programové cíle zastupitelstva obce
Janová na volební období 2014 -2018.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 43/1114 bylo schváleno.
Bod 13 Veřejné osvětlení v obci
Starosta obce informoval zastupitele, o opravách veřejného osvětlení v obci. Dalibor Bartík předložil
návrh na umístění světla na konec mostu naproti OÚ. Starosta obce uvedl, že již předběžně dohodl
umístění tohoto světla i způsob jeho ukotvení.
Návrh usnesení 44/1214: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje umístění nového světla veřejného
osvětlení na konci mostu naproti OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 44/1214 bylo schváleno.
Bod 14 Nákup nového počítačového vybavení
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na koupi nového počítačového vybavení pro kancelář
starosty obce. Uvedl, že současné PC je již zastaralé a neodpovídá požadavkům kladeným na výkon a
potřebný software.
Návrh usnesení 45/1214: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zakoupení nového počítačového
vybavení pro potřeby OÚ Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 45/1114 bylo schváleno.
Bod 15 Různé
Starosta obce uvedl, že v kancelářích OÚ bude vyměněno lino a bude provedena oprava nábytku.
Návrh usnesení 46/1114: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace starosty obce o
úpravách v kancelářích OÚ.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 14
4) Schválený rozpočet na rok 2015
5) Zápis ze zasedání školské rady
6) Programové cíle pro volební období 2014-2018
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2014
Zapisovatel: Karel Eliáš
Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Jana Halašová ………………………...........

Jan Machalec

………………………............

Ing. Karel Eliáš

………………………….....…
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