Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Janová
konaného dne 19.ledna 2011 v kanceláři starosty obce.
Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Taťána Hradová, Aleš
Olšák, Michaela Petřeková Dis, Josef Pončík,Ing. Jaroslav Tomanec
Hosté

: Miroslava Kotrlová, Radomír Dolanský,Zdena Chudějová, Pavel Bambuch

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty.
Program byl schválen s tím, že bod č. 2 - zpráva o fyzickém stavu inventur za rok 2010, bude na
návrh Karla Eliáše přesunuta na další zasedání, z důvodu zpracování roční uzávěrky. Termín roční
uzávěrky je 11.2.2011.
Ověřovateli zápisu byli jmenování Taťána Hradová a ing. Karel Eliáš, zapisovatelem byla
ustanovena Karla Vašťáková.
Kontrola usnesení
350/10 Umístění dopravní značky křižovatka a přesunutí dopravní značky "Janová" před odbočkou
na Řečiska II - byl zaslán dopis na Policii ČR a Silnice Val. Meziříčí s žádostí o provedení výše
uvedených požadavků.
20/12, 21/12, 22/12, 23/12 Tyto body řešily problémy ZŠ+MŠ, vysoké čerpání (telefony, plyn,
elektřina, revize,…). Starosta obce zhodnotil předložené faktury od paní ředitelky školy za revize a
telefony. Uvedl, že by paní ředitelka měla zdůvodnit dvakrát vyfakturovanou oprava plynu. Z
diskuse vyplynulo, že škola i obec musí najít takové řešení, aby se zabránilo vysokým nákladům.
(menší revize provádět pan Stanislav Chuděj, větší revize a opravy koordinovat tak, je bylo možné
provádět souběžně na obci i ve škole - možnost ušetřit na cestovném. Ušetřit je možné také na
telefonních hovorech a to výběrem vhodného operátora a tarifu.).
24/12 Paní ředitelka nezajistila splnění usnesení - připravení podkladů ze školy k propočítání a
objektivnímu posouzení možnosti úspory při zaregistrování školy jako plátce DPH. Karel Eliáš
upozornil, že starosta obce může odebrat paní ředitelce, pokud odmítá spolupracovat s obcí, osobní
ohodnocení. Účetní obce seznámila zastupitele s výpočtem informativního odpočtu DPH z účetních
materiálů ZŠ, předložených na minulém ZO k 30.11.2010. Vypořádání bylo vypracováno bez
podkladů účetní ZŠ s výsledkem vratky Finančního úřadu ve výši 112.398,- Kč za období 111/2010. Dále v souvislosti s hospodařením ZŠ, byl zastupitelům obce předán seznam 92
Základních škol, které od 1.4.2010 zažádaly Krajský úřad Zlínského kraje o dotaci na počítačové
vybavení malých ZŠ v kraji. Mezi těmito ZŠ škola Janová není uvedena a u většiny těchto škol byla
dotace k 31.12.2010 vyplacena. Zastupitelé žádají zdůvodnění, proč naše škola o výše uvedenou
dotaci v termínu nepodala.
30/12 Byly upřesněny podmínky sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu,
upřesněny počty popelnic 256 ks (poníženo o Jednotu Janová, Videokavárna Machalec, škola
Janová, firma Gornicky) - smlouvy budou uzavřeny přímo s uvedenými subjekty. Smlouva obce

byla uzavřena s Technickými službami Vsetín na jeden rok. Ing. Karel Eliáš otevřel otázku
používání samolepek na popelnice. O této problematice bylo jednáno s Technickými službami, byly
zaslány k ukázce samolepky i s nabídkou zhotovení. Pro tento rok bylo dohodnuto, že se samolepky
na popelnice používat nebudou.
32/12 Změna domény webhosting Banán za doménu webhosting C4, bude projednávána dle
programu bod č. 5.
33/12 Janovské listy bude projednáváno dle programu bod č. 6
34/12 Otevření sběrného dvora - úkol trvá.
36/12 Žádost Pavla Bambucha o prodloužení smlouvy přesunuto - bod č. 7 – různé.
37/12 Dopis petičnímu výboru byl odeslán.
39/12 Odstranění plísně ve škole. Jednalo se s firmou, která připraví prostředky k odstranění. V
jarních měsících se provede asanace.
40/12 Původní smlouva není ještě podepsaná (instalace internetu). Dle sdělení paní Petřekové bude
vystavena dodatečná smlouva pro bezplatné zavedení internetu do Sportovní haly.

43/12 Umístění dopravních značek přechod pro chodce. Byl zaslán dopis na Policii ČR a Silnice
Val. Meziříčí.
44/12 Bradovský náhon vyčištěn.
45/12 Zastupitelé pověřili starostu obce, připravit projekt, umístění reklamy na budově tělocvičny.
Termín: do konce února.
46/12 Finanční dotace 5 000, Kč na vánoční dárky pro děti v mateřské školce, nebyla vyzvednuta.
2. OZV č. 1/2011- o místním poplatku za provoz systému
shromaž´dování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 1/2011 byla přepracována dle kontroly odboru dozoru veřejné zprávy Ministerstva vnitra.
OZV č. 1/2011 ruší OZV č. 2/2010.
Jednohlasně schváleno.
3. OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2011 byla rovněž zpracována a zaslána ke kontrole veřejné správě Ministerstva vnitra.
OZV č. 2/2011 ruší OZV č.2/2009.
Ing. Karel Eliáš upozornil, že pokud bude poplatek pro důchodce snížen, může to vést ke
zneužívání. Jako majitel psa může být nově uvedena osoba, která má nárok na snížený poplatek.
Dle sdělení paní účetní, toto snížení se navrhlo z důvodu častých připomínek starobních občanů s
odkazem na OZV ostatních obcí, kde tato snížená sazba je schválena. Dalibor Bartík navrhoval
stanovit poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Karel Eliáš upozornil, že zákon
umožňuje zvýšit poplatky za druhého a dalšího psa. Uvedené návrhy nebyly zastupiteli
akceptovány.
OZV č. 2/2011 byla jednohlasně schválena.

5. Změna domény webhosting Banán za doménu webhosting C4
K této problematice byla vedena velmi rušná diskuze. Poněvadž již od března loňského roku paní
účetní neustále připomínala, že ji nepřichází e-mailová pošta od různých odesilatelů. Pan Mikulka z
firmy IPK, která se stará o počítačové vybavení obce tento problém řešil a navrhl přejít na
webhosting C4. Informoval, že s touto doménou má dobré zkušenosti on i ostatní klienti a různé
firmy z okolí. Byl požádán, aby předložil k posouzení cenové nabídky a podmínky možnosti využití
této domény. Ing. Karel Eliáš, který byl o tomto problému informován, se v průběhu roku
několikrát zabýval uvedenou situací. Byl toho názoru, že tento problém není způsoben
poskytovatelem webhostingu firmou Banán. Vytvořil novou e-mailovou adresu na PC paní
Kotrlové. Problém přetrvával i na nové adrese. Karel Eliáš tento problém nakonec vyřešil v prosinci
2010 nainstalování nového e-mailového klienta. Nový program si z původního natáhnul všechny
zprávy (167), které “nedošly“. Chyba tedy nebyla v poskytovatele webhostingu, ale v nastavení na
PC u paní Kotrlové. Pan Eliáš rovněž uvedl, že změna navrhovaná p. Mikulkou by problém
s poštou neodstranila.
Paní Vašťáková upozornila na problém, že e-maily, nepřicházely, jak místostarostce tak starostovi.
Ing. Eliáše uvedl, že tento problém souvisel s plánovanou odstávkou a přechodem na výkonnější
servery poskytovatele webhostingu dne 18.1.2011. Tato odstávka se neplánovaně protáhla, nyní již
vše funguje bez problémů. Dalibor Bartík, ing. Jaroslav Tomanec a Olšák Aleš, byli toho názoru, že
když e-mail funguje, není třeba provádět změnu domény. Taťána Hradová uvedla, že podle jejího
názoru paní Kotrlová za problémy s e-mailem nemůže. Dále upozornila, že na počítači pracují
starosta, účetní a místostarostka. Je tedy třeba bezproblémové fungování e-mailu. V případě
sebemenšího problému s nefungováním výše uvedené pošty, bude tato záležitost ihned projednána
zastupiteli obce.
Hlasováním bylo rozhodnuto, že obec zůstane u původního poskytovatele webhostingu.
Hlasování : 5 pro , l proti, 3 se zdrželi
6. Janovské listy
Ing. Karel Eliáš uvedl, že zápisy ze zasedání ZO se v mnoha bodech liší od zápisů, tak jak jsou
uvedeny v Janovských listech.
Změnil se obsah i smysl, přibyly věty, které v zápise nebyly, naopak jiné byly vypuštěny. Redakční
rada s názorem ing. Eliáše nesouhlasí, podstata i obsah zápisů není změněn.
Ing. Karel Eliáš dále poukázal na to, že v článku o škole jsou do investic obce do ZŠ a MŠ
nesprávně započítány také náklady na Letní školku, kterou organizovala obec. Dále je tam uvedena
položka obědy, přičemž náklady na stravování si rodiče hradili v plné výši. Zastupitelé se k tomu
vyjádřili vesměs nesouhlasně. Paní Kotrlová uvedla, že náklady ZŠ a MŠ jsou položkově
započítány správně, dle rozpočtové skladby.
Členka redakční rady paní Zdenka Chudějová, sdělila přímo panu Eliášovi, že se jí to slovíčkaření
nelíbí, bude ráda, když bude pracovat dál na webových stránkách, které budou snad už brzy
vylepšeny.
Radomír Dolanský sdělil, aby zastupitelé vzali na vědomí, že v dalších číslech Janovských listů,
budou zápisy bez jakýchkoliv změn, s upozorněním, že zápisy jsou bez redakčních úprav.
K ing. Eliášovi byl vznesen dotaz (Vašťáková), zda bude webové stránky dělat i nadále?
Odpověděl, že ANO. Tato odpověď byla podmíněna tím, zda obec zůstane u webhostingu Banán.
Poněvadž, když jsem se pana Eliáše tázala dříve (než byla schválená doména Banán), byla odpověď
záporná. Spíše ne než ano.
7. Různé
Byla projednávána žádost Pavla Bambucha o prodloužení smlouvy na správu vodní nádrže. Pan
Bambuch, který byl přítomen na zasedání ZO, sdělil zastupitelům svůj záměr jaký má s touto
Revitalizační nádrží Řečiska. Chce zpřístupnit veřejnosti tuto přírodní lokalitu, spolupracovat se

školou (výchova dětí), vytvoření arboreta (za vlastní náklady vysazení dřevin, jejich popis),
vytvoření naučné stezky. Uvedl, že v době, kdy je správcem této lokality ze stran kontrol nebyly
žádné připomínky, nemusely se vracet žádné dotace. Kladné hodnocení jeho práce byly také ze
strany CHKO. Je udržována ochrana přírody, ryby jsou součástí jezera, potrava pro živočichy.
Předložil zastupitelům hrubý rozpočet prací spojených s Revitalizační nádrží Řečiska. Roční
náklady spojené s údržbou vyčíslil na 10-30 tis. Kč. V budoucnu má zájem podpořit projekt
Ledňáček říční cca 50tis.Kč. Projekt arboretum zhruba cca 100 tis. Kč.
Starosta obce vyjádřil názor, že správu nemá vykonávat jednotlivec, nádrž by neměla být v
soukromé držení. Vyjádřil názor, aby správcem vodní nádrže byla obec.
Ing. Eliáš uvedl, že i obec musí dodržovat podmínky CHKO. Poukázal na to, že p. Bambuch tyto
podmínky plní. Vznesl dotaz, jak by obec zajistila dodržování těchto podmínek (zákaz lovu ryb
apod.). Uvedl, že pokud má nádrž ve správě konkrétní osoba, je to pro obec výhodnější. Uvedl, že
by uvítal, kdyby bylo možné vybudovat u nádrže odpočinkovou zónu.
Starosta obce měl požadavek, aby ke smlouvě byl dodatek - zákaz rybolovu. Po prostudování
smlouvy o správcovství, bylo zjištěno, že tento požadavek je v ní obsažen.
Zastupitelé souhlasili s návrhy na vylepšení okolí nádrže, které předložil pan Pavla Bambuch.
Prodloužení stávající smlouvy bylo schváleno.
Hlasování: 8 pro, 1 proti.
Mgr. Jaroslava Proislová - ředitelka školy, předložila žádost o obnovu zařízení kuchyně ZŠ a MŠ
Janová. Jedná se o zakoupení chladničky a zakoupení velkokapacitního sporáku. Dalibor Bartík
upozornil, z důvodu šetření a nedostatku finančních prostředků je nutné, aby paní ředitelka svým
aktivním přístupem k získávání finančních prostředků přehodnotila své stanoviska (např.
zaregistrování dobrovolným plátcem DPH a tím možnost získání fin. prostředků). Po diskusi bylo
starostovi obce uloženo, vyjádřit paní ředitelce nespokojenost zastupitelstva s nedostatečným
prováděním možných úspor. ZO zároveň doporučilo paní ředitelce, aby předkládala čerpání
finančních prostředků předem. ZO nesouhlasí s postupem, kdy v měsíci květnu byly provedeny
opravy v kuchyni ZŠ a žádost na rozpuštění rezervního fondu ZŠ byla předložena 16.12.2010.
Pouhý den po zasedání ZO, na kterém byla ředitelka školy Mgr. Jaroslava Proislová přítomna.
Zastupitelé odsouhlasili zakoupení chladničky, velkokapacitní sporák v současné době NE.
Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 915/13 - manželé Rafajovi. Záměr byl vyvěšen na Úřední
desce (usnesení č. 426/09/2010).
Při diskusi pan Bambuch upozornil na nutnost zachování přístupovou cesty (3m pruh) k nádrži. Ing.
Karel Eliáš upozornil, že navrhovaná cena 35 Kč/m2 je nízká vzhledem k tomu, že tento pozemek
přímo sousedí s pozemkem, který je určen k výstavbě RD a vlastní ho žadatel. Majitel si takto může
snadno pozemek „připojit“ k původnímu a tím si ho zhodnotit.
Starosta obce dal hlasovat o prodeji pozemku za 35,- Kč.
Prodej byl schválen. Hlasování : 8 pro, 1 proti.
Předložena žádost Ludmila a Radim Kopecký - odprodej obecního pozemku č. 140/1.
Jsou majiteli domu č.p. 22 na tomto pozemku. Žádají o odkoupení cca 40-50 m2. Zastupitelé
souhlasí s prodejem za podmínky, že prodán nebude cca 2 m. pruh od cesty. Geometrické zaměření
bude na náklady kupujícího vlastní náklady (v žádosti je uvedeno, že v případě kladného stanoviska
se žadatel zavazuje uhradit vyměření). Na příštím zastupitelstvu budou určeny podmínky prodeje.
Pan starosta uvedl, že obec podala žádost o dotaci v Programu rozvoje venkova - úprava hlavního
vchodu do budovy Obecního úřadu, výměna okna na schodišti, výměna dvou dveří - do sklepa a
východ ven ze zadní strany budovy. Žádost na 150 tis. Kč byla podána v termínu. Ing. Karel Eliáš
uvedl, že je škoda, že starosta obce neupozornil zastupitele na vyhlášený dotační titul na
prosincovém zasedání ZO. Zároveň uvedl, že žádost o dotaci vypracoval starosta obce až na jeho
podnět, kdy mu také navrhl projekt, který by se dal v tomto programu realizovat. Pan starosta sdělil,

že dotační titul byl vyhlášen v prosinci a 19. ledna 2011 končilo podávání žádostí. Vzhledem ke
krátkému termínu provedl vypracování žádosti sám.
Současně ing. Karel Eliáš navrhl, aby byla zřízena komise pro dotace, která bude připravovat
projekty do zásobníku projektů a bude sledovat vyhlašování dotačních titulů.
Do komise pro dotace byli navrženi: předseda: Ing. Karel Eliáš, členové: Dalibor Bartík a
Bc.
Jana Halašová. Navržení členové byli jednohlasně schváleni.
Revokace bodu č. 3/11 usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 9.11.2010. Tento bod se ruší.
Nebyl předmětem hlasování, ani není uveden v zápisu.
Ing. Eliáš navrhl provádět výběrová řízení při prodeji dřeva. Navrhl, aby bylo při prodeji dřeva
osloveno více odběratelů a vybrána nejvyšší nabídka. Starostou obce bylo sděleno, že výběrové
řízení se oplatí jen při větší těžbě 50-100 m3.
Paní Petřeková měla dotaz, jak vypadá dotace na sportovní halu. Pan starosta sdělil, že se z 90% se
uskuteční. Je naděje, že to bude. Dílo není ještě zkolaudované, je to vše otevřené vzhledem k
probíhajícím změnám na Ministerstvu financí ČR.
Nájem tělocvičny v roce 2010 – členové TJ -200,-Kč, ostatní 400,- Kč. Na dotaz bylo paní
Petřekové sděleno, že pravděpodobně to zůstane pro rok 2011 stejné. Zvýšení nájmu pro cizí
zájemce by pravděpodobně vedlo k úbytku pronajímatelů a tím i nižšímu výběru nájmu. Bude
projednáno v příštím zastupitelstvu dle výsledků roční uzávěrky hospodaření obce.
Pasování na malého čtenáře – bylo schváleno, že náklady bude hradit obec. Jedná o symbolickou
částku 20 Kč na jednoho čtenáře.
Paní Petřeková seznámila zastupitele s tím, že v tělocvičně proběhne 26.2.2011 dětský karneval.
Paní Vašťáková uvedla, že poplatky knihovny pro rok 2011 zůstávají stejné - děti, důchodci 20,-Kč,
dospělí 30,-Kč.
Paní Miroslava Kotrlová seznámila zastupitele se stavem závazků a pohledávek k 31.12.2010, které
budou součástí inventur 2010. Stav bankovních účtů k 31.12.2010 činí celkem 598.248,81 Kč,
úvěry činí 4.433.600,- Kč a veškeré účetní údaje budou předloženy na zasedání zastupitelstva obce
v únoru 2011, včetně upravených schválených rozpočtových změn po roční účetní uzávěrce, která
je 13.2.2011. Zároveň upozornila, že od 1.1.2011 je platný nový Daňový řád místních poplatků a
požádala zastupitele obce, aby apelovali na občany včasné úhrady místních poplatků a tím se
vyhnuli přísnému exekučnímu vymáhání.
Starosta obce ukončil zasedání v 21,00 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.
Další zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 24.2.2011 v 17,00 hod.
Zapsala : Karla Vašťáková

Ověřovatelé zápisu : ….……………...............
Taťána Hradová

….......………..........
Ing. Karel Eliáš

