Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Janová
konaného dne 8. června 2011 v kanceláři starosty obce
Přítomni : Jan Machalec, Taťána Hradová, Ing. Karel Eliáš, Aleš Olšák, Josef Pončík, Karla Vašťáková,
Dalibor Bartík, Michaela Petřeková DiS, Ing. Jaroslav Tomanec
Hosté :

Zdena Chudějová, Bc. Dominika Spáčilová, Miroslava Kotrlová, Radomír Dolanský, Bc. Jana
Halašová

Zahájení :
Starosta obce Jan Machalec zahájil zastupitelstvo v 17,10 hod., přivítal přítomné členy zastupitelstva a
hosty. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenoval Ing. Karel
Eliáše a Joseaf Pončíka, zapisovatelem ustanovil Karlu Vašťákovou.
Na návrh starosty obce byl program rozšířen o 6 bodů:
• Informace ze školské rady konané dne 25.5.2011
• Žádost o vyplacení částky 6.000, Kč – Marián Filgas
• Požadavek ZŠ a MŠ o finanční částku k proplacení faktur dle předloženého soupisu
• Žádost o pronájem části pozemku – prodej zeleniny a ovoce
• Projekt „Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky západ“
• Projekt „Biketrails Valašsko“
Poslední dva body obdržel starosta obce na konci zasedání zastupitelstva a požádal zastupitele o zařazení
do programu.
Kontrola usnesení a zápisu 7. zasedání OZ ze dne 27.4.2011
350/10
umístění a přesunutí dopravní značky (Řečiska). Ing. Chytil zpracovává projektovou
dokumentaci.
trvá
43/12
umístění dopravních značek (přechod pro chodce u autobusové zastávky). Obec požádala o
změnu značení na IP 6 a znovu o vyjádření silničního úřadu ve Val. Meziříčí, odboru
dopravy. Poté co obec obdržela kladné stanovisko, byly Technické služby požádány o
instalaci samotné značky. Vzhledem k tomu, že instalace značení je zájem a požadavkem
obce, veškeré náklady (cca 18 000 Kč) bude hradit obec. Po instalaci přejde značení do
správy ředitelství silnic.
trvá
81/02
změna dodavatele energií – přesunuto bude v jednání bod č. 5 – předkladatel Karel Eliáš
86/02
dětské hříště – starosta obce požádal pana Mikulce o předložení projektu, bylo mu sděleno,
že se musí nejprve ujednotit co, vlastně chceme, jestli přístřešek a na to navazovat dětské
hřiště, nebo zbourání a postavení nového sport klubu. Na sport klub se dotace nedostanou.
Po rušné debatě se zastupitelé dohodli, že je třeba se ujednotit, vymezit prostor, nakreslit
projekt, který je nutný i na dětské hřiště. Pokud není hotový projekt nelze dát zakázku. Je
nutné, aby se sešli všichni a domluvili se.
trvá
97/03
v současné době jsou stále ve hře dvě možnosti. První varianta je posílení zvoničky (náklad
cca 100 000 Kč), druhá varianta 2x10 000 + dokoupení settopboxu). Zatím je evidováno
jen 7 požadavků na kabelovku v Hořansku. Zastupitelé diskutovali možnost doporučit
obyvatelům zakoupení satelitu. U převaděče na Hovězí se nepočítá s digitálním vysíláním.
Předpoklad ukončení vysílání listopad 2011.
trvá
98/03
regulace potoka. Byl určen nový správce toků ing. Adam, který se byl v doprovodu
vedoucího financování podívat. Potok si nafotili a přislíbili nějaké brzké řešení. trvá

1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janová za rok 2010
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, provedené
kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 6.5.201111.5.2011. Tato zpráva byla diskutována formou rozpravy. Účetní obce a pan starosta odpovídali na
dotazy zastupitelů (územní celek, věcné břemeno, tělocvična (nedokončený majetek), dodržování

rozpočtu podle paragrafu). Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí. Zpráva č. 32/2010/KŘ o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Janová za rok 2010 bude přílohou tohoto zápisu.
2. Schválení rozpočtových změn na rok 2011
V rámci dodržování rozpočtové kázně předložila účetní obce paní Miroslava Kotrlová ke schválení
„Rozpočtové opatření č.3. Zastupitelé jednohlasně schválili předložené „Rozpočtové opatření“ a
dodržování rozpočtové kázně dle paragrafů schváleného rozpočtu 2011. Rozpočtové opatření č. 3
bude přílohou tohoto zápisu.
3. Závěrečný účet za rok 2010
Miroslava Kotrlová, účetní obce seznámila zastupitele se „Závěrečným účtem obce Janová za rok 2010“.
Ing. Eliáš připomínkoval tento návrh a poukázal na nepřesnosti. Po opravení drobných nepřesností bude
návrh vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelé vzali předložený závěrečný účet obce za 2010 na
vědomí.
4. Zpráva o výsledku výběrového řízení – Kanalizace obce Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s výběrovým řízením:
• výběrové řízení : cenová nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Kanalizace obce
Janová“ - poradenská činnost při přípravě a zajištění financování ze zdrojů Evropské unie, proběhlo
dne 2.6.2011 na obecním úřadě. Po posouzení předložených nabídek, vybrala hodnotící komise návrh
firmy Allowance s.r.o.
• výběrové řízení : zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Kanalizace obce
Janová“, proběhlo 7.6.2011 na obecním úřadě. Hodnotící komise prostudovala všechny předložené
návrhy (6) s přihlédnutím na stanovená kritéria. Usnesla se, že nejvhodnější nabídku podala firma
Voding Hranice spol. s r.o.
Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření hodnotící komise.
5. Změna dodavatelé energií pro obec
Ing. Karel Eliáš předložil zpracované podklady, ve kterých byly uvedeny finanční úspory, které by obec
dosáhla, pokud by změnila dodavatele zemního plynu a elektřiny. Po posouzení možností zastupitelé
pověřili starostu obce provést změnu dodavatele plynu. V případě změny dodavatele elektrické energie by
nebyla úspora významná, a proto bylo rozhodnuto zůstat u stávajícího dodavatele.
6. Rozhodnutí krajského úřadu o námitkách podaných ředitelkou školy
Na základě provedené kontroly u Základní školy a Mateřské školy Janová, podala ředitelka školy Mgr.
Jaroslava Proislová „Námitky k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 187/2011/KŘ“.
Starosta obce Janová seznámil zastupitele s Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, který po
posouzení a s přihlédnutím ke skutečnostem zjištěným při kontrole, sdělil, že se námitkám nevyhovuje.
Zastupitelé podanou zprávu vzali na vědomí. Rozhodnutí o námitkách k protokolu č. 187/2011/KŘ
bude přílohou tohoto zápisu.
Různé :
1. Žádost o finanční příspěvek - Matice svatohostýnská
Obecní úřad Janová obdržel žádost o finanční příspěvek od občanského sdružení Matice svatohostýnská.
Z důvodu tíživé finanční situace zastupitelé výše uvedený požadavek neschválili.
2. Odvolání proti sdělení o výsledku přidělení obecního bytu
Tento bod byl projednáván za začátku zastupitelstva po kontrole usnesení.
Dne 20.3.2011 obec Janová obdržela od Bc. Dominiky Spáčilové „Odvolání proti sdělení o výsledku
přidělení obecního bytu“. Paní Vašťáková uvedla, že hlasování o přidělení bytu proběhlo regulérně. Pro
slečnu Spáčilovou pro 2, proti 7. Pro pana Dolanského bylo 7 zastupitelů, 2 byli proti. Při přepisování
uvedla omylem chybně v usnesení počty hlasujících pro p. Dolanského. Za což se slečně Spáčilové
omluvila. Ve svém odvolání se slečna Spáčilová ohrazuje, že v obci Janové bydlí 25 let, je občanem obce

Janová a má zde, na rozdíl od pana Dolanského, trvalé bydliště od roku 1986. O dění v obci se zatím
zajímá pasivně, poněvadž v současnosti studuje vysokou školu.
Paní Vašťáková uvedla, že je pravda, že pan Dolanský neměl trvalý pobyt v Janové v rozhodný okamžik
projednávání žádosti. Dále uvedla, že pan Dolanský v obci Janová žije 12 let a to je dost dlouhá doba na
to, aby byl znám jeho zájem o naši obec a byl brán jako občan Janové. Paní Vašťáková rovněž uvedla, že
slečně Spáčilové nic nebrání, aby prokázala svým zájmem, že ji na obci záleží, tak jako jiní studující i
zaměstnaní občané. Uvedla rovněž, že rozhodování o bytu nebylo podmíněno trvalým bydlištěm, bylo
jasně dané, že budou upřednostněni občané s trvalým bydlištěm. Nebylo řečeno, že musí to být občané
jen s trvalým bydlištěm.
3. Odkoupení pozemku – ž á d o s t
Dne 27.5.2011 obdržela obec Janová žádost od Jitky Pospíšilové, trvale bytem Janová 1 o odkoupení části
pozemku p.č. 2837/1, katastrální území Janová. O pozemek se sama stará a chce jej odkoupit z důvodu
častého parkování aut před jejím domem. Pozemek je součástí komunikace v centru obce. Především
v zimě zde jsou ztížené podmínky údržby. Zastupitelé poukazovali na zatlučené kolíky na tomto
pozemku. Z bezpečnostních důvodů (dopravy, cyklistů) žádají jejich okamžité odstranění. Zastupitelé
neschválili záměr obce prodat část pozemku p.č. 2837/1.
4. Zakoupení dvoukřídlových informačních vitrín.
Současné vývěsní skříně jsou od roku 1960. Starosta obce předložil nabídku na zakoupení hliníkových
vitrín. Karel Eliáš nabídku upřesnil a uvedl, že předložená nabídka je výhodná. Zastupitelé souhlasili
zakoupení vitrín i pro TJ a hasiče.
5. Diakonie Broumov – poděkování
Obec Janová obdržela od Diakonie Broumov poděkování za spolupráci při sběru textilního materiálu.
Děkují všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Věří, že spolupráce se bude
rozvíjet i v příštích letech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
6. Informace ze školské rady ze dne 25.5.2011
Zasedání Školské rady se zúčastnily: Mgr. Jaroslava Proislová, Ludmila Spitzerová, Kamila Kopecká a
Karla Vašťáková. Paní Spitzerová informovala, že školní rok 2011-2012 bude navštěvovat 17 žáků.
Odchází 2 žáci na Vsetín, proto nebude čtvrtý ročník. Budou se kupovat učebnice jen pro první ročník, na
žáka 1 000 Kč. Dále budou pracovat kroužky – šikulka, zdravotní, hledá se vedoucí pro vedení kopané. V
letošním roce si velmi dobře vedl zdravotnický kroužek. Malí zdravotníci obsadili 1. místo a postoupili
do krajského kola. ZŠ obdržela finanční částku 380 tis. Kč z projektového záměru „Peníze školám“. Tento
projektový záměr je rozdělen na tři oblasti:
• inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (nové počítače, počítačové testy, barevná kopírka,
diaprojektor)
• vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
• inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (ekologie, přírodověda, historie obce)
Do června 2012 proběhne první čerpání, do července 2013 zbytek.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ze Školské rady.
7. Žádost o vyplacení částky 6.000,- Kč – Marián Filgas
Marián Filgas žádá finanční částku 6.000 Kč, které vynaložil na opravu místní komunikace. Opravu
provedl na vlastní náklady. Důvodem byl její špatný stav po opravě v roce 2009. Starosta obce uvedl, že
byl o této opravě informován, až po jejím provedení. Zastupitelé poukazovali na to, že nejdříve měla být
podána písemná žádost a po projednání a schválení mělo dojít k vlastní opravě. Zastupitelé rozhodli, že se
panu Filgasovi, po předložení faktur, proplatí použitý materiál.
8. Požadavek ZŠ a MŠ o finanční čásku k proplacení faktur
Ředitelka Mgr. Jaroslava Proislová požádala o schválení finanční částky 64 383 Kč k proplacení
pohledávek. Zastupitelé schválili uvolnění finanční částky 65 000 Kč ve prospěch školy.

9. Žádost o pronájem plochy před tělocvičnou- Mgr. Jitka Fojtů
Obec Janová obdržela žádost o pronájem pozemku p.č. 924/7 za účelem prodeje ovoce a zeleniny. V
současné době dochází k prodeji zeleniny a ovoce na chodníku a autobusové zastávce. Tím se porušují
dopravní předpisy. Z dopravního hlediska tam je prodej na těchto místech neoprávněný. Zastupitelé
upozorňovali na možné nebezpečí při vjezdu a výjezdu z parkoviště u Sportovní haly, kde by mělo
k prodeji docházet. Zároveň upozornili, že je nutné ve smlouvě zajistit dodržování pořádku v okolí
parkoviště. Smlouvu bude nutné sepsat na dobu určitou, a po vyhodnocení bezpečnosti prodeje smlouvu
prodloužit nebo ukončit. Zastupitelstvo schválilo záměr obce pronajmou část pozemku p.č. 924/7
10. Projekt „Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky západ“.
Projekt je založen na pořízení jednoho nového stroje na údržbu tratí pro běžkaře (rolby s nezávislým
dvoustopovačem a frézou) a na vyznačení nových úseků tras s doplněním informačního a orientačního
systému v délce 23 km.
Celkové náklady projektu:
2 466 000 Kč
Dotace 85 %
2 096 100 Kč
Vlastní podíl žadatele 15%
369 900 Kč
Jednorázová spoluúčast obce Janová je 16 725 Kč a spoluúčast na udržitelnosti (každoročně po dobu 5let)
činí 2 939 Kč. Tento projekt bude ještě cenově přehodnocen. Zastupitelé berou na vědomí, bude k
projednání na dalším zastupitelstvu.
11.Projekt „Biketrails Valašsko“
Výše uvedený projekt zahrnuje vybudování páteřní trasy dlouhé cca 22 km, která vede po hřebenech
Javorníků. Na páteřní trasu jsou napojeny jednotlivé dílčí trasy v předpokládané délce 5,2 km. Traily jsou
trasovány tak, aby utvořily určitý okruh, aby si cykloturista mohl trasu projet opakovaně, nebo se mohl
vrátit na páteřní trasu a pokračovat k cíli. Obtížnost tras je rozdělena do tří kategorií (začátečník, středně
pokročilý, profesionál). Pro orientaci cyklistů na biketrailech je navržen systém jednotného informačního
značení, který je rozdělen do tří kategorií. (směrové tabulky 330 ks, směrové tabulky ke vzdáleným cílům
120 ks a informační tabule 8 ks).
Celkové výdaje projektu:
3 221 000 Kč
Dotace 85 %
2 737 850 Kč
Vlastní podíl žadatele 15% 483 150 Kč
Jednorázová spoluúčast obce Janová je 21 846 Kč a spoluúčast na udržitelnosti (každoročně po dobu 5let)
činí 3 527 Kč. I tento projekt bude ještě cenově přehodnocen. Zastupitelé berou na vědomí, bude k
projednání na dalším zastupitelstvu.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 20,15 hod.
Zapsala: Karla Vašťáková

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

Ověřovatelé zápisu :

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

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

