Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
22. února 2012
Začátek jednání: 17,00 hod.
Místo konání:
kancelář starosty obce
Přítomni:
viz. prezenční listina
Konec jednání: 18,50 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 Josef Pončík. Na návrh starosty obce byl program doplněn o 4 body.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 56/3-52/10 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
• Schválení mandátní smlouvy č. 25.01.2012-ZŠ,OÚ
• Smlouva směnná a kupní
• Žádost o finanční příspěvek

Návrh Usnesení č. 188/02: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 188/02 bylo schváleno
Kontrola usnesení
350/10 Umístění a přesunutí dopravní značky (Řečiska II).

trvá

(Usnesení 32/09 ze dne 14.10.2009)
Dne 22.2.2012 bylo jednání týkající se opravy komunikace Ústí-Hovězí. Zpracováním
projektové dokumentace křižovatka Řečiska II byl pověřen Ing. Chytil. K dnešnímu dni
nebyla předložena. Ředitelství silnic obdrželo dobrou dotační částku na opravu
komunikace Ústí-Hovězí. Poněvadž pan Chytil nepřipravil požadovaný projekt, bylo
dohodnuto, že v rámci trasy opravy komunikace Ústí-Hovězí, projekt na sjezd vypracuje
firma Dopravoprojekt včetně dopravního značení u Korytářů ( Řečiska II). Realizace
projektu by byla příští rok.
86/02

Dětské hřiště
(Usnesení 5/02 ze dne 24.2.2011)

bod jednání programu č. 3

splněno

159/09

Změna územního plánu
bod jednání programu č. 2
(Usnesení 12/09 ze dne 21.9.2011)

splněno

175/11

Protipovodňový návrh-projektová dokumentace
(Usnesení 14/11 ze dne 23.11.2011)
Tento problém se bude řešit bez projektu v rámci opravy.

trvá

2. Zapojení do programu „Obnova venkova“
Usnesením zastupitelstva ze dne 15.6.2010 bylo schváleno zadání územního plánu. Jelikož v
loňském roce nebyl vypsán vhodný dotační titul, nedošlo k realizaci. V letošním roce byl vypsán
dotační titul PF 02-12. Program na podporu obnovy venkova aktivita 2, jehož součástí je DT 2.
„Projekty na zpracování územních plánů do 2000 obyvatel“. Bylo vypsáno výběrové řízení na
projektanta. Výzva byla zveřejněna na naší úřední desce, ale také na internetových stránkách
Zlínského kraje. Rovněž byli osloveni 3 projektanti. Na výzvu reagovali 2 projektanti. Firma

Stenio Ing. arch. Pokluda nabídka v hodnotě 342. 000 Kč (včetně DPH) a Ing. Savický s nabídkou
410.000,- Kč (není plátce DPH). Byla vybrána nejnižší nabídka 342.000,- včetně DPH. Starosta
obce požádal zastupitele o schválení zapojení se do programu „Obnovy venkova“ a sepsání
smlouvy o dílo s vybraným projektantem.
Návrh Usnesení č. 189/02: Zastupitelstvo obce schvaluje: „ Zapojení do programu Obnova
venkova“ a sepsání smlouvy o dílo s vybraným projektantem Ing.arch. Pokludou.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 189/02 bylo schváleno.
3. Schválení žádosti na dotaci „Dětské hřiště“
Na zasedání zastupitelstva 19.11.2010 byl schválen volební program, jehož součástí je vybudování
dětského koutu nebo hřiště. V letošním roce byl Ministerstvem pro místní rozvoj vypsán program
na podporu venkova, kde byla i možnost získat dotace na výstavbu dětského hříště. Byla oslovena
firma „Hřiště s.r.o.“ která vypracovala návrh na dětské hřiště. Tato firma pomohla rovněž
s vypracováním a podáním žádosti v termínu do 15.2.2012. Celkové náklady s DPH včetně
oplocení 309.990,- Kč, z toho dotace 216.693 Kč a naše spoluúčast 92.997,- Kč s daní.
Starosta obce požádal zastupitele o schválení vybudování dětského hřiště s tím, že v případě
poskytnutí dotace obec Janová zabezpečí financování této akce.
Návrh Usnesení č. 190/02: Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování dětského hřiště
a v případě poskytnutí dotací zabezpečení financování.
Hlasování: Pro:9, proti: 0, zdržel se:0

Usnesení č. 190/02 bylo schváleno
4. Hodnotící zpráva za rok 2011
Paní Miroslava Kotrlová účetní obce, zastupitele seznámila s „Hodnotící zprávou za rok 2011“ a
Ročními výkazy obce 2011- Výkazem FIN-12, Výkazem zisků a ztrát, Rozvahou a přílohou
rozvahy hospodaření obce za rok 2011. Zastupitelům zodpověděla dotazy k hospodaření.
Hodnotící zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Návrh Usnesení č. 191/02: Zastupitelstvo obce schvaluje „Hodnotící zprávu za rok 2011“
a souhlasí, aby tato hodnotící zpráva byla vyvěšena na úřední desce i na stránkách po dobu 15 dnů.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 191/02 bylo schváleno
5. Inventarizace majetku
S inventarizací majetku, která proběhla k 31.12.2011 seznámil zastupitele Ing. Karel Eliáš.
Inventarizaci provedli členové inventurní komise Ing. Karel Eliáš předseda, Petr Pagáč, Jiří Pončík,
Miroslava Kotrlová. Zápis i doklady o provedené inventarizaci jsou založeny na OÚ.
Návrh Usnesení č. 192/02: Zastupitelstvo obce schvaluje „Inventarizace majetku, pohledávek a
závazků obce Janová za rok 2011.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 192/02 bylo schváleno.
6. Zpráva finančního výboru z kontroly pokladny OÚ
Se zprávou finančního výboru o provedené kontrole na pokladně OÚ zastupitele seznámila paní
Taťána Hradová, předsedkyně finančního výboru. Kontrola byla provedena 30.12.2011 za
přítomnosti účetní obce paní Kotrlové a členů finančního výboru Taťány Hradové, Jiřiny
Grygarové a Josefa Pončíka. Předsedkyně finančního výboru zhodnotila práci účetní velmi kladně,
její odpovědnost a důslednost ve vedení účetnictví. Kontrolou FV nebyly shledány nedostatky.
Zápis je uložen na OÚ.
Návrh na Usnesení č. 193/02: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí přednesenou zprávu
předsedkyně finančního výboru z kontroly pokladny OÚ.

7. Zpráva sportovně-kulturního výboru
Zprávu sportovně-kulturního výboru přednesla její předsedkyně Michaela Petřeková DiS. Ve svém
zhodnocení se dotkla práce včelařů, kde je řešen problém kdo by kroužek vedl. Mladých včelařů je
velmi málo. Dále pak se zabývala možností přestěhování archivu na obecním úřadě a tím rozšíření
prostorů pro obecní knihovnu. Stejná otázka jako u včelařů je řešení problémů u hasičů v Janové.
Ve svých řadách taky hledají vedoucího mladých hasičů. Rovněž nedostačující technické vybavení
dobrovolných hasičů – hasičská stříkačka, zásahové vozidlo. Z důvodu mnoho naplánovaných
dotačních titulů v tomto roce, nelze v současné době přispět finančními prostředky na vybavení
hasičského sboru. Zpráva sportovně-kulturního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Návrh Usnesení č. 194/02: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesenou zprávu sportovněkulturního výboru.

8. Zhodnocení činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2011
Místostarotka obce Karla Vašťáková zhodnotila práci finančního a kontrolního výboru obce za rok
2011 a doporučila provedení kontroly hospodaření v I. čtvrtletí 2012 v ZŠ a MŠ Janová a ve II.
čtvrtletí kontrolu hospodaření obce a pokladny OÚ Janová. Zápisy z činnosti finančního a kontrolní
výboru jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce. Zhodnocení činnosti je přílohou tohoto
zápisu.
Návrh na usnesení č. 195/02 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zhodnocení činnosti
finančního a kontrolního výboru za rok 2011.

9. Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Janová za rok 2011
Místostarostka a členka školské rady seznámila zastupitele s hospodařením ZŠ a MŠ Janová za rok
2011. Zprávu o hospodaření předložila účetní ZŠ a MŠ Janová paní Dana Juřicová. Se zprávou o
hospodaření byl seznámen ředitel školy Ing. Michal Lucbauer a starosta obce Jan Machalec.
Hlavní hospodářská činnost:

náklady celkem
výnosy celkem
hospodářský výsledek

Příspěvek od obecního úřadu: stravování důchodců
provoz ZŠ a MŠ
celkem 2011

3 688 547,18 Kč
3 705 978,84 Kč
+ 17 431,66 Kč
33 900,- Kč
630 100,- Kč
664 000,- Kč

Zároveň se zprávou byla předložena žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok
2011 do rezervního fondu ve výši 17 431,66 Kč.

Návrh Usnesení č. 196/02: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí přednesenou zprávu o
hospodaření ZŠ a MŠ Janová za rok 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 do rezervního fondu
ve výši 17 431,66 Kč.

Usnesení č. 196/02 bylo schváleno
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Jedná se od Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 56/3-52/10
ze dne 17.10.2010, ve věci rozšíření rozsahu věcného břemene uzavřené mezi: Městem Vsetín a
Obcí Janová. S městem Vsetín byla sepsána smlouva na určité parcely. V současné době se
zpracovává úspornější projekt na napojení na kanalizaci v Ústí. V původní smlouvě nebyla
vyznačena parcela č. 7411/2. Zřízení věcného břemene by bylo řešeno tímto dodatkem. Starosta
obce požádal zastupitele o schválení začlenění parcely č. 7411/2 do základní smlouvy.

Návrh na Usnesení č. 197/02: Zastupitelstvo obce Janové souhlasí s uzavřením tohoto dodatku.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 197/02 bylo schváleno
11. Mandátní smlouva č. 25.01.2012-ZŠ, OÚ
Mandátní smlouva na vypracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci na projekt „Zlepšení
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí ZŠ a OÚ Janová“ a zapojení se do projektu
operačního programu životního prostředí a jeho financování.
Smluvní strany Mandant: Obec Janová,
Mandatář HERO trade,s.r.o. Smetanova 639/26, Valašské Meziříčí.
Starosta obce požádal zastupitele o schválení o zapojení do programu životního prostředí, jeho
financování a o schválení sepsání mandátní smlouvy na podání žádosti.

Návrh na usnesení č. 198/02: Zastupitelstvo obce Janová souhlasí se zapojením do projektu
operačního programu životního prostředí na „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí ZŠ Janová a OÚ Janová“ a jeho financování.
Zastupitelstvo obce Janová souhlasí se sepsáním mandátní smlouvy na podání žádosti.
Hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 198/02 bylo schváleno
12.Smlouva směnná a kupní
Z důvodu přístupové cesty k pozemkům i pro ostatní stavebníky, nabídla paní Hatlapatková za
úplatu nebo bezplatně pozemek p.č. 1067/17 orná půda o výměře 46 m2.
Návrh na Usnesení č. 199/02: Zastupitelstvo obce Janová souhlasí s odkoupením pozemku p.č.
1067/17 orná půda o výměře 46 m2 od paní Pavly Hatlapatkové, r.č.805911/5878, trvale bytem
Janová 83 v ceně 1 Kč/m2.

Usnesení č. 199/02 bylo schváleno
13. Různé

•
•

Informace o zápisu žáků do l. ročníku ZŠ
Žádost o finanční příspěvek

Místostarostka i členka školské rady informovala zastupitele o zápisu žáků naší školy do 1. ročníku
povinné školní docházky 2012/2013. K zápisu se přihlásilo 6 dětí, z toho 5 dětí bylo přijato k
základnímu vzdělávání. Jedno dítě má dodatečný odklad školní docházky.
Návrh na Usnesení č. 200/02: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zápisu dětí do
prvního ročníku ZŠ v Janové.
Charita Vsetín, Horní náměstí 135 zaslala požadavek o finanční příspěvek na provoz pečovatelské
služby pro tři občany Janové, alespoň ve výši 15 000,- Kč.
Návrh na usnesení č. 201/02: Zastupitelstvo obce bere na vědomí požadavek Charity. Bude
projednáno na příštím zastupitelstvu.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18,50 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 21.3.2012 v 17,00 hod.

Ověřovatelé zápisu : ….......................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Josef Pončík

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

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

