Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
19.září 2012
Začátek jednání: 17,00 hod.
Místo jednání: kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání: 19,00 hod.

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Bylo přítomno osm členů zastupitelstva obce, které je tímto usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš
a Aleš Olšák. Program zastupitelstva byl doplněn o 2 body.
•
•

Prodej části pozemku 1768/7
Žádost TJ o příspěvek na hudbu.

Návrh usnesení č.247/09: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.247/09 bylo schváleno
Kontrola usnesení
175/11

Protipovodňový návrh-odkanalizování části u Piskláků.
V současné době je zpracován projekt. Zbývá dohodnout realizace s majitelem
pozemku. Bude řešeno až po skončení exekučnho řízení.

242/08

Po zveřejnění záměru obce byla v termínu předložena námitka. Důvodem byl
nedořešený přístup k sousedním pozemkům.Obec Janová postoupila tuto záležitost k
řešení na MěÚ Vsetín, odbor dopravy k posouzení situace. Po obdržení stanoviska
bude rozhodnuto, zda dojde k uvažované směně a prodeji.
trvá

2. Rozpočtové opatření č. 4/2012
Miroslava Kotrlová, účetní obce předložila zastupitelům ke schválení návrh Rozpočtového opatření
č.4/2012, které bylo všem zastupitelům zasláno před zasedáním zastupitelstva. Dotazy zastupitelů k
navrženému rozpočtovému opatření zodpověděla paní účetní. Dále zastupitelé byli seznámeni se
stavem hospodářského výsledku k 31.8.2012 dle výkazu FIN 2-12.
Rozpočtové opatření č.4/2012 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č.248/09: Zastupitelstvo obce schvaluje předložené „Rozpočtové opatření
č. 4/2012.
Hlasování : Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.248/09 bylo schváleno
3.Směna části pozemku p.č. 1067/9 a 1067/2
Zastupitelé provedli na konci srpna místní šetření, na kterém bylo dohodnuto, že pro obec
nejvýhodnější bude směna části pozemku 1067/2 za část pozemku 1067/9. Starosta obce však na
zasedání zastupitelstva předložil návrh, který byl v rozporu s dohodnutým řešením. Zastupitelé
požadují, aby starosta obce projednal s p. Rotigelem, majitelem pozemklu 1067/9 návrh na kterém
se původně dohodli.

4.Prodej části pozemku p.č. 1768/7
Obecní úřad obdržel žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1768/7 Snozek. Zastupitelé posoudili
důvod žádosti a pověřili starostu obce, aby do následujícího zasedání ZO zjistil, zda proti
uvedenému prodeji nemají námitky vlastníci sousedních pozemků. Zastupitelé schválili záměr obce
o prodeji části pozemku.
Návrh usnesení č.249/09: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr obce o prodeji části pozemku
p.č.1768/7.
Hlasování:Pro:8, proti:o, zdržel se:0

Usnesení č. 249/09 bylo schváleno
6.Žádost TJ o příspěvek na hudbu
Starosta obce předložil zastupitelům žádost TJ Tatran Janová na příspěvek na hudbu, která hrála při
tradičním hodovém vodění barana. Příspěvek na hudbu poskytuje obec Janová pořadatelům vodění
barana každoročně v rámci zachování tradic v naší obci. Zastupitelstvo souhlasilo s finančním
příspěvkem ve výši 4.000,- Kč
Návrh na usnesení č. 250/09: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na hudbu pro TJ
Janová.
Hlasování:Pro:8, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 250/09 bylo schváleno
Žádost o příspěvek na hudbu je přílohou zápisu.

7. Různé
Starosta obce informoval zastupitele o tom,že obec Janová má možnost podat žádost na Úřad práce
o prodloužení smluv na veřejně prospěšnou práci.
Starosta obce informoval, že proběhlo letecké snímkování. Z předložených návrhů vybrali
zastupitelé jeden, ze kterého bude zhotoven letecký pohled na Janovou ve velkoplošném formátu.
Dětské hřiště je před dokončením. Po zabetonování zídky u cesty,může dojít k dokončení oplocení.
Byly objednány tuje k vysazení. Zastupitelé posuzovali jaký typ stojanu na kola bude použit.
Paní Petřeková zastupitele seznámila s programem zájezdu na 20.10.2012.
Karel Eliáš informoval zastupitele o průběhu kontrolního výlovu vodní nádrže Řečiska,který
proběhl 1.9.2012. Uvedl, že přítomní zástupci byli spokojeni s druhovou skladbou vodní osádky.
Dalibor Bartík – seznámil zastupitele s požadavkem pana Dohnala o umístění reklamy na obecním
pozemku u hlavní silnice . Zastupitele navrhují umístění reklamy na budově TJ.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 19,00 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude 24.10.2012
Janová 24.9..2012
Ověřovatelé:

…...............................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Aleš Olšák

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

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

