Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
30. května 2012
Začátek jednání: 17,00 hod.
Místo konání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání: 19,30 hod.

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod.. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno všech devět členů zastupitelstva
obce, které je tímto usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Taťána
Hradová. Na návrh starosty obce byl program doplněn o 4 body.
• Poskytnutí „Krátkodobého investičního úvěru na předfinancování dotací, pořízení lesní
techniky, využívání poradenských služeb a vybudování dětského hřiště“.
• Rozpočtové opatření č. 1
• Návrh na platové výměry+navýšení-nezaplacený komunální odpad za rok 2012
• Smlouva o odvozu a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Návrh Usnesení č. 218/05: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 218/05 bylo schváleno
Kontrola usnesení
175/11
214/04

Protipovodňový návrh-odkanalizování části u Piskláků
Žádost o odkup části pozemku p.č. 1219 v k.ú. Janová
(záměr vyvěšen 23.4. - 9.5.)

trvá
trvá

2. Kontrola hospodaření za rok 2011-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011“ seznámila zastupitele obce
paní Kotrlová Miroslava. Sdělila, že nedostatky, které vyplynuly z této kontroly, odstraní. Zpráva,
Závěrečný účet, Výkaz FIN 2-12 budou vyvěšeny 15 dnů (4.6.-19.6.) k připomínkování na úřední
desce i na stránkách obce. Zastupitelé přednesenou zprávu vzali na vědomí.
Návrh Usnesení č. 219/05: Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Janová za rok 2011.

3. Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě
Starosta obce Jan Machalec předložil návrh na ukončení smluv, které obec Janová uzavřela v roce
2002 s Českou spořitelnou a.s. na nákup akcií Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Tyto smlouvy
předpokládaly budoucí nákup akcií Českou spořitelnou. Obci Janová byla podle těchto smluv
vyplacena záloha na kupní cenu. V případě, že Česká spořitelna a.s. bude s ukončením smluv
souhlasit, bude jí tato záloha vrácena.
Návrh Usnesení č. 220/05: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení smlouvy o budoucí smlouvě
o koupi akcií, smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky- převodu samostatně
převoditelných práv a příkazní smlouvy.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 220/05 bylo schváleno

4. Založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s.
Starosta obce Jan Machalec seznámil zastupitele s návrhem založení společnosti Valašská
vodohospodářská a.s., která by se měla stát 100% vlastníkem společnosti VaV Vsetín. Vzhledem
k tomu, že zastupitelé neměli možnost si předem prostudovat „Zakladatelskou smlouvu o založení
akciové společnosti Valašská vodohospodářská a.s.“, bylo její schvalování odloženo
na následující jednání zastupitelstva obce.

5. Poskytnutí krátkodobého investičního úvěru
Z důvodu předfinancování dotací k investičním projektům „Pořízení lesní techniky“ a „Poradenství
– lesy obce Janová“ - z Programu rozvoje venkova ČR, z Ministerstva pro místní rozvoj schválené
dotace z podpory venkova na vybudování dětského hřiště, je nutné požádat o překlenovací úvěr u
ČSOB. Obdrželi jsme „Závazný příslib poskytnutí úvěru“. ČSOB, a.s. je připravena poskytnout
obci Janová krátkodobý investiční úvěr ve výši do 1.164.000,- Kč na předfinancování dotací.
Starosta obce požádal zastupitele o schválení překlenovacího investičního úvěru. Zastupitelé
s poskytnutím úvěru souhlasí.
Návrh Usnesení č. 221/05: Zastupitelstvo obce schvaluje „Krátkodobý investiční úvěr“
na předfinancování dotací k investičním projektům.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 221/05 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 1- návrh
Miroslava Kotrlová seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření č. 1. Zdůvodnila
jednotlivé položky a jejich úpravy. Zastupitelé „Rozpočtové opatření č. 1“ schválili.
Rozpočtové opatření bude přílohou zápisu.
Návrh na Usnesení č. 222/05: Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č.1.“
Hlasování:Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 222/05 bylo schváleno
7. Návrh na platové výměry +navýšení-nezaplacený komunální odpad
Účetní obce Miroslava Kotrlová předložila zastupitelům seznam občanů, kteří nezaplatili do
30.4.2012 komunální odpad. Z tohoto seznamu je převážná část občanů, kteří vlastní rekreační
objekt a občané na popisném čísle 200 OÚ. Bylo doporučeno, aby těmto dlužníkům bylo zasláno
upozornění s termínem zaplacení.
Návrh Usnesení č. 223/05: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený seznam a
doporučuje zaslat těmto občanům upozornění s termínem zaplacení do 15.6.2012.

Usnesení č. 223/05 bylo schváleno
8. Smlouva o odvozu a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem společnosti „Veselý Grunt s.r.o.“, která plánuje
vybudovat v obci Janová komunální kompostárnu s maximální roční kapacitou 900 tun.
Kompostárna by měla zpracovávat veškerý biologicky rozložitelný odpad formou kompostování v
pásových hromadách. Podle smlouvy by společnost „Veselý Grunt s.r.o.“ zdarma přistavovala
velkoobjemové kontejnery v předem stanovených termínech a místech. Předpoklad zahájení
kompostárny dle předložené smlouvy je duben 2013. Obec Janová je ze zákona povinna odebírat od
občanů biologicky rozložitelný odpad a smlouva s uvedenou společností řeší jeho svoz. Smlouva
pozbývá platnosti, pokud nebude provoz zahájen do 30.6.2014.
Návrh na usnesení č. 224/05 - Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o odvozu a zpracování
biologický rozložitelného komunálního odpadu“.
Hlasování:Pro:8, proti:0, zdržel se:1 – Josef Pončík

Usnesení č. 224/05 bylo schváleno

9. Různé - informace starosty obce
Žádost o bezplatný převod
Obec Janová zastoupená starostou obce Janem Machalcem požádala Ministerstvo obrany
o bezplatný převod nepotřebné armádní techniky pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů,
jejímž zřizovatelem je obec. Žádá o přidělení cisternového automobilu na podvozku V3S.

Územní plán
Žádost o dotaci na zpracování nového územního plánu obce byla podána 19.3.2012. Starosta obce
informoval zastupitele, že ze 45 žadatelů je obec Janová na 12. místě. Žádosti již byly schváleny
radou Zlínského kraje. Dotaci musí ještě schválit Zastupitelstvo Zlínského kraje.

Zlepšení tepelných vlastností obvodových konstrukcí OÚ
Dne 14.5.2012 byla akceptována naše žádost na zateplení budovy OÚ. Bude posouzena ve smyslu
směrnice MŽP č.3/2011 o poskytování finančních prostředků, předložena k dalšímu řízení. Konečné
stanovisko bude sděleno ihned po obdržení rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19,30 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 20.6.2012 v 17,00 hod.

Janová 6. června 2012

Ověřovatelé zápisu : ….......................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Taťána Hradová

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

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

