Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Janová,
konaného dne 11.11. 2015, od 17:00 hodin.

Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Táňa Hradová a Jana Machalce a zapisovatelem Karla Eliáše.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 160/1115: Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovateli zápisu Táňu Hradovou a Jana
Machalce a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 160/1115 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Aleš Olšák navrhl zařadit bod: Založení cyklooddílu,
Dalibor Bartík navrhl zařadit bod: Informace o zasedání kontrolního výboru a Daniela Mikulcová navrhla bod:
Informace o zasedání Výboru pro kulturu a sport.
Návrh usnesení 161/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje zveřejněný program zasedání doplněný o body
Založení cyklooddílu, Informace o zasedání kontrolního výboru a informace o zasedání výboru pro kulturu a
sport.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 161/1115 bylo schváleno.
Bod 2 – Informace ředitele školy.
Ředitel obce seznámil zastupitele s fungováním školy. Informoval o ukončení pracovního poměru účetní
školního stravování a nastoupení nové pracovnice na tuto pozici. Počet žáků ve škole je 14 a ve školce 24 žáků.
Dále informoval o kontrolách České správy sociálního zabezpečení, Krajské hygienické stanice a České školní
inspekce. Uvedl také, že končí současná účetní a bude muset najít náhradu. Daniela Mikulcová informovala, že
k dnešnímu dni není funkční školská rada, protože pan ředitel nezajistil volbu zástupce rodičů a dále školské
radě nepředložil (dle školského zákona) do 15.10. Výroční zprávu o činnosti školy. Pan ředitel uvedl, že volba
zástupce rodičů do školské rady již probíhá a Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě. Daniela
Mikulcová upozornila na problémy s placením stravného a špatnou komunikaci ze strany školy v této
záležitosti. Dále uvedla další výhrady, které mají rodiče k fungování školy a školky. Ředitel školy vysvětlil, proč
k uvedené záležitosti došlo. Starosta obce uvedl, že se také setkal s výhradami rodičů k práci ředitele školy.
Návrh usnesení 162/1115: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace ředitele školy.
Bod 3 – Schválení rozpočtu na rok 2016
Paní účetní uvedla, že návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce. Podrobně informovala o
jednotlivých položkách rozpočtu a odpověděla na dotazy zastupitelů.
Návrh usnesení 163/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočet obce na rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 163/1115 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 9
Pí Kotrlová podrobně seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9. Poté odpověděla na dotazy.
Návrh usnesení 164/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 164/1115 bylo schváleno.
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Bod 5 – Plán inventur

Inventarizace bude probíhat dle Směrnice č. 3/2011 Inventarizace majetků a závazků. Pro rok 2015
k provádění inventarizace navrhl starosta obce inventarizační komis ve složení:
předseda inventarizační komise: Dalibor Bartík, členové komise: Aleš Olšák, Michal Tkáč a Miroslava
Kotrlová

Návrh usnesení 165/1115: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi pro rok 2014 ve složení Dalibor
Bartík, Aleš Olšák, Michal Tkáč a Miroslava Kotrlová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 165/1115 bylo schváleno.
Bod 6 – Nákup pozemků
Starosta obce navrhl odkoupit od Státního pozemkového úřadu podíly na pozemcích parc. č. 1012/1 a 1012/2.
U obou pozemků jde o podíly ve výši 2/144. Uvedl, že nákup na Pozemkovém úřadu předjednal. Dále zdůvodnil
nákup těchto podílů.
Návrh usnesení 166/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje nákup podílů pozemků 1012/1 a 1012/2 .
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 166/1115 bylo schváleno.
Bod 7 – OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Starosta obce předložil zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
svozu odpadu. Uvedl, že tuto vyhlášku již zastupitelé projednávali na jaře. Uvedl, že tato vyhláška by měla
systémově řešit placení občanů za svoz odpadu, kdy by měli platit všichni občané obce. Ti, kteří bydlí mimo
svozovou oblast, budou mít úlevy v placení. Dále budou vytvořena 2 sběrná místa (Hořansko a Štěpnica), kde
budou mít možnost umístit popelnici občané bydlící mimo svozovou oblast. Dalibor Bartík vyjádřil názor, že
by z placení měli být vyjmuti občané, kteří nemají přístup ani k těmto sběrným místům (dva RD). Starosta
oponoval, že je sice možné tyto lidi osvobodit od poplatku, nicméně systém je nastaven tak, aby všichni lidé
někde platili, protože vytvářejí odpad, který někde odkládají. K tomuto tématu proběhla diskuze. Starosta
obce nechal hlasovat o verzi, kde by platili všichni.
Návrh usnesení 167a/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Eliáš, Halašová), Proti 4 (Mikulcová, Bartík, Olšák, Soukup, Machalec
Richard), Zdrželi se 2 (Jan Machalec, Hradová)
Usnesení č. 167a/1115 nebylo schváleno.
Starosta obce nechal hlasovat o verzi, kde by byli osvobozeni od poplatku RD č.p. 69 a č.p. 84
Návrh usnesení 167b/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1 (Soukup), Zdrželi se 2 (Halašová, Hradová)
Usnesení č. 167b/1115 bylo schváleno.
Zasedání opustila ze zdravotních důvodů Jana Halašová.
Bod 8 – Dodatek č.2 ke Smlouvě na zajištění svozu a likvidace odpadů v obvodu obce Janová
Starosta obce předložil zastupitelům dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění svozu a likvidace odpadů v obvodu
obce Janová. Uvedl, že důvodem je navýšení počtu sběrných nádob. Obec platí za počet popelnic a od roku
2013 navýšil. Kontrolní sčítání popelnic proběhlo 16.10.2015.
Návrh usnesení 168/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění svozu a
likvidace odpadů v obvodu obce Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 168/1115 bylo schváleno.
Bod 9 – Stabilizace sesuvu Janová – Snozek a Štěpnice
Starosta obce informoval zastupitele o postupu prací v zajištění sesuvů v obci. Uvedl, bude podána žádost o
dotaci na SFŽP na zajištění sesuvu na Snozku, který je v kategorii 3. Sesuv na Štěpnici je v kategorii 2 a na tento
sesuv se dotace neposkytují. Dále uvedl, že je nutné schválit vyčlenění finančních prostředků na tuto akci. Uvedl
také, že proběhlo jednání s p. hejtmanem Mišákem, který přislíbil finanční dotaci.
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Návrh usnesení: 169/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje vyčlenění finančních prostředků na
spolufinancování projektu "Stabilizace sesuvu Janová – Snozek a Štěpnice" ve výši 15 % celkových způsobilých
výdajů, tj. 1 147 tis. Kč z rozpočtu pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 169/1115 bylo schváleno.
Bod 10 – Založení cyklooddílu
Pan Jiří Šimoník informoval zastupitele o založení cyklistického oddílu. Požádal, zda by mohl tento oddíl
fungovat pod hlavičkou obce. Starosta obce uvedl, že vítá založení cyklistického oddílu a vyjádřil podporu při
jeho fungování.
Návrh usnesení 170/1115: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí založení cyklistického oddílu.
Bod 11 – Zasedání kontrolního výboru
Dalibor Bartík informoval zastupitele o zasedání Kontrolního výboru a předložil zápis z tohoto zasedání.
Návrh usnesení 171/1115: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace o zasedání kontrolního
výboru.
Bod 12 – Zasedání výboru pro kulturu a sport
Daniela Mikulcová informovala zastupitele o zasedání Výboru pro kulturu a sport a předložila zápis z tohoto
zasedání.
Návrh usnesení 172/1115: Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace o zasedání výboru pro
kulturu a sport.
Bod 13 – Různé
Starosta obce uvedl, že OÚ obdržel 2 žádosti na prodej pozemku parc. č. 918/148. Navrhl prodat tento pozemek
s tím, že část by se prodala jednomu zájemci a druhá druhému. Náklady na zaměření ponesou zájemci.
Návrh usnesení 173/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje záměr obce prodat pozemek 918/148.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 173/1115 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zrušit směrnici 1/2015 o schvalování účetní závěrky. Uvedl, že tato směrnice není nutná,
protože schvalování účetní závěrky je řešeno zákonem. Dále podotkl, že tato směrnice byla přijata na popud
kontrolního orgánu, který nyní tuto směrnici nevyžaduje.
Návrh usnesení 174/1115: Zastupitelstvo obce Janová ruší směrnici 1/2015 o schvalování účetní závěrky.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 174/1115 bylo schváleno.
Starosta obce uvedl, že obec obdržela žádosti o dotaci od svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Navrhl
poskytnout dotaci ve výši 1 000 Kč
Návrh usnesení 175/1115: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje dotaci pro svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR ve výši 1 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 175/1115 bylo schváleno.
Starosta obce uvedl, že v Hořansku je 5 RD, které budou muset při budování kanalizační přípojky pořídit
čerpadlo. Navrhl podpořit tyto občany finanční dotací. K tématu proběhla diskuze. Bylo navrženo poskytnutí
10 tis. Kč. Částka není nároková. Občané si budou muset podat žádost, kterou zastupitelstvo bude schvalovat.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) rozpočtové opatření č. 9
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 9. 2015
Další zasedání zastupitelstva bude dle potřeby
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Zapisovatel: Karel Eliáš
Ověřovatelé:

Starosta:

Táňa Hradová

………………………...........

Jan Machalec

………………………............

Ing. Karel Eliáš

………………………….....…
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