Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Janová
konaného dne 25.8.2011 v kanceláři starosty obce
Přítomni : Jan Machalec, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Taťána Hradová, Aleš Olšák (příchod
17:15), Michaela Petřeková DiS (příchod 17:15), Josef Pončík, Ing. Jaroslav Tomanec,
Karla Vašťáková
Hosté :

Miroslava Kotrlová, Mgr. Michal Lucbauer, Radomír Dolanský

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zastupitelstvo v 17,10 hod., přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Taťána Hradová.
Na návrh starosty obce byl program upraven. Zpráva o výsledku výběrového řízení na ředitele/lku
ZŠ a MŠ Janová byla přesunuta na začátek zasedání.
Zpráva o rozpočtovém opatření (bod č. 2) navrženého programu, bude doplněna o informaci
o plátcovství DPH (bod č. 9/2- různé).
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program jednání i jeho změny. V době schvalování
programu bylo přítomno 7 zastupitelů.
Kontrola usnesení 9/06 a 10/06
350/10 umístění a přesunutí dopravní značky (Řečiska II). Bylo hovořeno s p. Chytilem - sdělil,
že má již vše připraveno a v druhé půlce září by se vše mělo uzavřít (dokončit) - trvá
43/12
umístění dopravních značek-přechod u autobusové zastávky
- splněno
81/02
alternativní dodavatelé
- splněno
86/02
dětské hřiště
- trvá
97/03
přechod na digitální příjem
- trvá
98/03
změna správcovství drobných vodních toků-regulace potoka
- trvá
123/06 změna dodavatele energií - změna dodavatele proběhla jen u plynu. Novým dodavatelem
plynu bude firma Elimon, smlouva je podepsaná s platností od 1.10.2011. U elektřiny
zůstává obec u současného dodavatele. Byla provedena výměna jističů - značná úspora el.
energie.
- splněno
128/06 zakoupení dvoukřídlových informačních vitrín
- splněno
131/06 vyplacení finanční částky za opravu komunikace Mariánu Filgasovi
- splněno
133/06 pronájem části pozemku p.č. 924/7 prodejce zeleniny - smlouva je sepsaná s platností od
1.5.2011, je to již věcí Policie nebo Správy silnic ?
- splněno
142/06 stanovisko Správy železniční dopravní cesty, ke stavebnímu řízení pro stavbu Janovávodovod Hradištěk. Byla podaná žádost na ředitelství do Otrokovic, přislíbeno až 50%
slevu z částky 630 tis. Po dohodě s panem Kudlíkem se podalo odvolání na Generální
ředitelství do Prahy, kde je předpoklad snížení až na 10 %.
- trvá
2. Zpráva o výsledku výběrového řízení na ředitele/lku ZŠ a MŠ Janová
V termínu do 11.7. 2011 se přihlásilo 5 uchazečů. Byla určena komise 7 členů. Otevírání obálek
bylo provedeno 18. 7. za přítomnosti všech členů komise. Komise rozhodla, že po doplnění
chybějících dokladů mohou uchazeči postoupit do dalšího kola výběrového řízení, které bylo
určeno na 11.8.2011. Při tomto řízení se uchazeči osobně představili výběrové komisi. Při ústním
pohovoru byl s každým uchazečem půlhodinový rozhovor. Po těchto rozhovorech byl jeden
z uchazečů vyřazen, jako nevhodný vykonávat funkci ředitele. Poté komise prováděla bodové

hodnocení jednotlivých uchazečů. V celkovém součtu se na prvním místě se umístil Mgr. Michal
Lucbauer. Následující den bylo panu Mgr. Michalu Lucbauerovi sděleno jmenování do funkce
ředitele ZŠ a MŠ Janová s platností od 15.8.2011. Starosta obce představil panu Mgr. Michalu
Lucbauerovi zastupitele, se kterými bude spolupracovat. Mgr. Michal Lucbauer ve svém projevu
sdělil, že se bude snažit nezklamat důvěru, která mu byla dána. Uvedl, že je dosud krátká doba na
to, aby představil, své plány do budoucna. Uvedl také, že se zatím spíše připravuje na začátek
nového školního roku a s kolegyněmi (Spitzerovou a Podešvovou) urychleně připravují vše pro to,
aby nový školní rok mohl úspěšně začít. Paní Petřeková měla dotaz, jak bude řešit situaci, kdy je ve
škole nadbytek učitelského personálu. Pan ředitel uvedl, že bývalá paní ředitelka má nyní
neschopenku a tuto situaci bude řešit až poté, co jí skončí. Proto nyní se k tomuto tématu nebude
vyjadřovat. Paní Vašťáková měla dotaz v jakém stavu je inventarizace školy. Pan ředitel uvedl, že
dohledal jen některé věci. Veškerou inventarizaci nedohledal (stav majetku), proto si bude vytvářet
inventarizaci sám. Pan ředitel rovněž uvedl, že tato skutečnost se promítla i do předávacího
protokolu, kde je uvedeno pouze to co, převzal osobně. Na dotaz p. Eliáše se p. ředitel představil.
Uvedl, že vystudoval Vysokou školu v Olomouci s aprobací prvního stupně se zaměřením výtvarná
výchova. Osm let učil na ZŠ Sychrov na l. stupni, pak 5 let na ZŠ Luh. Pak se stal OSVČ, zároveň
učil na zkrácený úvazek v Liptále na 2. stupni výtvarnou výchovu. 5 let vedl divadelní kroužek a 5
let trénoval florbal. Na závěr pan starosta uvedl, že Mgr. Michal Lucbauer byl jediný z uchazečů,
který může vyučovat angličtinu.
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek výběrového řízení na ředitele/lku ZŠ a MŠ Janová.
3. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelé návrh „Rozpočtového opatření“obdrželi v časovém předstihu před zastupitelstvem.
V rámci dodržování rozpočtové kázně, předložila paní účetní Miroslava Kotrlová ke schválení
„Rozpočtové opatření č. 4“. Objasnila jednotlivé položky rozpočtového opatření. Zastupitelé
jednohlasně schválili „Rozpočtové opatření č. 4“, které je přílohou tohoto zápisu.
4. OZV č. 1/2011 - místní poplatky - komunální odpad
Paní účetní informovala zastupitele o stavu nezaplacených poplatků za svoz komunálního odpadu v
letošním roce. Důslednou kontrolou a obesílání občanů z důvodu nezaplacení, se podařilo platby za
komunální odpad zvýšit o 50 tis. Kč. Blíže informovala, jak se musí postupovat s dlužníky v
případě pohledávek. Většina těchto občanů jsou s registrační adresou Janová 200 (OÚ). Jejich pobyt
není znám, tudíž tyto poplatky jsou těžko vymahatelné. Po diskuzi zastupitelé vzali na vědomí
přednesenou zprávu o stavu nezaplacených místních poplatků za svoz komunálního odpadu v
letošním roce.
Informace k plátcovství DPH od 1.9.2011 sdělila paní účetní. Z důvodu překročení příjmu nad
stanovený limit, je obec Janová povinna se zaregistrovat jako plátce DPH. Zastupitelé byli
seznámeni s 20% navýšením u jednotlivých položek služeb jak pro občany, tak pro firmy. Po
diskuzi zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
5. OZV č. 3/2011 změna (doplnění) OZV č. 1/2011
Při kontrole poplatku za komunální odpad byli v registru obyvatel zjištěni občané s trvalým
pobytem v Janové, ale dlouhodobě žijící v zahraničí. Tito občané jsou rovněž povinni dle daňového
řádu zaplatit poplatek za komunální odpad. Paní Vašťáková navrhla doplnit vyhlášku ustanovením,
kterým by tito občané žijící mimo území naší republiky byli osvobozeni od poplatku. Zastupitelé
schválili OZV č. 3/2011 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu.
6. Vnitřní kontrolní systém obce Janová - Směrnice č. 1/2011
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, která ukládá obcím vytvořit vnitřní směrnice - Vnitřní
kontrolní systém a Oběh účetních dokladů. Byl vytvořen návrh Směrnice č. 1-Vnitřní kontrolní
systém, který byl v předstihu zaslán k prostudování zastupitelům obce. Po diskuzi zastupitelé tento
návrh vzali na vědomí a po doplnění bude připraven ke schválení na příštím zastupitelstvu.

7. Oběh účetních dokladů - Směrnice č. 2/2011
Oběh účetních dokladů byl rovněž zaslán zastupitelům v návrhu k prostudování a bude postupováno
stejně jako v bodu č. 6. Oběh účetních dokladů bude doplněn o bod „Opravy účetních dokladů“.
Zastupitelé vzali návrh směrnice č. 2 na vědomí a doporučili jeho dopracování.
8. Cyklostezka – křižovatka „U Měrků“
Ing. Karel Eliáš poukázal na nájezd a špatný přehled na kopeček. Dochází tam ke kolizím. Starosta
obce sdělil, že měli kontrolní den, kdy na tento problém upozorňoval. Po tomto jednání bylo
povoleno odstranit velkou ceduli a stromy, rostoucí na obecním pozemku. Tím bude lepší rozhled a
zlepší se sjízdnost. Jinak s tím nelze nic dělat. Zastupitelé poukazovali na skutečnost, že se na
nájezd dostává štěrk. Po diskuzi doporučili vyasfaltovat kritickou část nájezdu. Zastupitelé vzali na
vědomí úpravy křižovatky „U Měrků“.
9. Různé
9/1 Byla předložena žádost manželů Kovaříkových o odkoupení obecního p.č. 1799/14 a část
parcely 1799/15 (horní část bývalé sjezdovky. Zastupitele diskutovali možnosti využití těchto
pozemků. Konstatovali, že obec nemá zájem je v budoucnu využívat. Zastupitelé schválili záměr
obce prodeje pozemku p.č. 1799/14 a část parcely 1799/15.
Starosta obce informoval, že Janová bude provádět „Změnu územního plánu“. Požádal zastupitele,
aby předkládali návrhy na změny územního plánu. Byl dán návrh, aby byli občané informováni o
možnosti. Informace o této možnosti budou dány na vývěsku a na webové stránky. Požadavky
občanů se budou řešit touto změnou. Starosta obce připraví do příštího zastupitelstva podklady pro
změnu územního plánu.
Byla předložena žádost o dlouhodobý pronájem obecního pozemku před restaurací u Hromadů,
který podal Mgr. Vladimír Zezula. Ing. Eliáš uvedl, že tuto záležitost řeší vyhláška obce „O místním
poplatku za užívání veřejného prostranství“a není tedy nutný souhlas zastupitelstva. Zastupitelé
doporučili starostovi obce postupovat dle OZV č. 5/2007 a umožnit využívání pozemku mimo
zimní období.
Výherkyní křížovky se stala paní Marie Sklářová, Janová 207. Blahopřejeme.
Starosta obce ukončil zasedání v 19,30 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.
Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 21. září 2011 v 17,00 hod.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

………....................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Taťána Hradová

