Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
6.11.2013
Začátek jednání:
17,00 hod.
Místo jednání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz prezenční listina
Konec jednání:
18,00 hod.
1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Bylo přítomno osm zastupitelů obce, které je tímto usnášeníschopné.
Nepřítomna Michaela Petřeková DiS. – omluvena.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Josef
Pončík.
Na návrh starosty obce byl předložený program doplněn o jeden bod.
• Příprava k inventarizaci majetku k 31.12.2013, ustavení inventarizační komise
Návrh usnesení č. 367/1113: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 367/1113 bylo schváleno
Kontrola usnesení:
266/11 – Nedořešená záležitost u pana Kaizera (výměna pozemků) -

trvá

2. Rozpočtové opatření č. 7/2013-návrh
Uvedené rozpočtové opatření bylo všem zastupitelům zasláno před zasedáním zastupitelstva. Paní
Kotrlová vysvětlila jednotlivé položky a jejich úpravy, zodpověděla dotazy zastupitelů. Navržené
rozpočtové opatření bylo jednohlasně schváleno.
Rozpočtové opatření č.7/2013-návrh, je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 368/1113: Zastupitelstvo obce schvaluje předložené Rozpočtové opatření č.
7/2013.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 368/1113 bylo schváleno
3. Rozpočet na rok 2014 - návrh
Učení obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2014. Zdůvodnila předložený návrh.
Tento návrh bude k připomínkování vyvěšen 15 dnů na úřední desce i na stránkách. Na příštím
zastupitelstvu bude předložen ke schválení.
Rozpočet na rok 2014-návrh, je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 369/1113: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014.
4. Pěší komunikace „chodníky“-zpracování projektové dokumentace, sepsání smlouvy
Během opravy komunikace Ústí-Hovězí, bude nutná oprava chodníků podél této komunikace. Tato
oprava bude financována obcí Janová. Starosta obce navrhl využít na tuto akci dotační titul vypsaný
Státním fondem dopravní infrastruktury, zaměřený na výstavbu, rekonstrukce a osvětlení chodníků.
Uvedl, že je ale nutné přepracovat projektovou dokumentaci. Starosta obce navrhl přepracování
projektové dokumentace pro stavební povolení a přípravu a podání žádosti o stavební povolení.
Návrh usnesení č. 370/1113: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o přepracování projektové
dokumentace a zpracování návrhu o vydání stavebního povolení.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 370/1113 bylo schváleno

Starosta obce zároveň uvedl, že je také nutné sepsat smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Tatranem Janová.
Návrh usnesení č. 371/1113: Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání smlouvy o podmínkách a právu
provést stavbu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Tatranem Janová.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 371/1113 bylo schváleno
5. Inventarizace 2013, inventarizační komis – příprava
Inventarizace bude probíhat dle Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetků a závazků. Pro rok 2013
k provádění inventarizace navrhl starosta obce inventarizační komis ve složení:
předseda inventarizační komise: Ing. Karel Eliáš, členové komise: Dalibor Bartík, Taťána Hradová,
Petr Pagáč, Jiří Pončík, Miroslava Kotrlová
Zastupitelé navrženou komisi schválili.
Návrh usnesení č.372/1113: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi pro rok 2013
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č.372/1113 bylo schváleno
6. Různé:
Starosta obce uvedl, že dokumentace k výstavbě kanalizace je postoupena na Státní fond životního
prostředí, která si vyhradila právo na odsouhlasení 30 dnů. Bylo přislíbeno, že do konce roku bude
výběrové řízení na zhotovitele provedeno.
Obecní úřad obdržel stížnost od manželů Kaizerových a žádost o podání vysvětlení k nově vzniklé
přístupové komunikaci od manželů Kopeckých.
Tento problém bude dořešen a ukončen na místě, při geometrickém vyměření a následném sepsání
kupní a směnné smlouvy.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18,00 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 11.12.2013
Zapsala : Karla Vašťáková
Janová 11.11.2013

Ověřovatelé:

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

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

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

