Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Janová
Den konání:
13. února 2013
Začátek jednání:
Místo konání:
Přítomni:
Konec jednání:

17,00 hod.
kancelář starosty obce
viz. prezenční listina
19,40 hod.

1. Zahájení
Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod.. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva a hosty. Na zasedání bylo přítomno osm členů zastupitelstva obce, které je tímto
usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Taťána Hradová, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a Dalibor
Bartík.
Na návrh starosty obce byl program zastupitelstva doplněn o 2 body.
• Žádost o umístění billboardu na pozemku obce
• Zmocnění starosty obce ke změně závažných ukazatelů
Návrh Usnesení č. 291/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: Pro:8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 291/0213 bylo schváleno
Kontrola usnesení
265/11
266/11

Pozemková úprava u pana Rotigela. Nebylo ještě provedeno zaměření.
Nedořešená záležitost u pana Kaizra.

trvá
trvá

2. Informace ředitele ZŠ a MŠ Janová
Ředitel školy Mgr. Michal Lucbauer informoval zastupitele o činnosti ZŠ a MŠ Janová. Přednesená
zpráva se týká úseku zaměstnanců školy, úseku hospodářského, výchovného, vzdělávacího, práce
na zviditelnění školy a dalších plánovaných činností školy.
Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu.
Návrh Usnesení č. 292/0213: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ
Janová.
3. Informace o hospodaření obce
Miroslava Kotrlová účetní obce informovala zastupitele o hospodaření obce. Předložila a
zdůvodnila „ Rozpočtové opatření č. 1/2013.“ Zodpověděla dotazy zastupitelům. Zastupitelé vzali
na vědomí informaci o hospodaření a schválili „Rozpočtové opatření č. 1/2013“.
Návrh Usnesení č. 293/0213: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hospodaření obce a
schvaluje „Rozpočtové opatření č. 1/2013.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 293/0213 bylo schváleno
4. Výběrové řízení na zateplení budovy OÚ
Starosta obce Jan Machalec seznámil zastupitele s výběrovým řízením na zateplení budovy OÚ.
Výběrové řízení se uskutečnilo v úterý 12.2.2013. V daném termínu se přihlásilo šest firem, které
podalo své nabídky. Výběrová komise posuzovala zakázky dle stanovených kriterií a konstatovala,
že nelze jednoznačně vyhodnotit firmu, poněvadž se vyskytly nedostatky v nabídkách. Bylo
dohodnuto, že dvě firmy budou osloveny dopisem o doplnění požadovaných údajů. Bude nutné
svolat mimořádné zastupitelstvo k výše uvedené problematice.
Návrh Usnesení č. 294/0213: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu ze zasedání výběrové
komise týkající se předložených nabídek na zateplení budovy OÚ.

5. Zakoupení měřičů rychlosti
Ing. Karel Eliáš opět otevřel otázku zakoupení měřičů rychlosti a předložil cenovou nabídku od
firmy EMPESORT S.R.O. Z důvodu plánované budoucí opravy hlavní komunikace Ústí-Hovězí, se
tato záležitost posouvá po provedení oprav.
Návrh Usnesení č. 295/0213: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh a po dokončení opravy
komunikace, bude návrh Ing. Eliáše znovu projednán.
6. Žádost o vydání stanoviska+uzavření smlouvy o budoucí smlouvě-ARPEX Morava
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o vydání stanoviska a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby firmou ARPEX Morava s.r.o.
Popis situace: Janová, parc.č. 1009/2 Horák, NNK
Připojení parcely č. 1009/2 bude provedeno za stávajícího sloupu NN zemním kabelovým vedením.
Na stávajícím sloupu bude umístěna jistící skříň VRIS2.
Návrh Usnesení č. 296/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje vydání kladného stanoviska k žádosti o
vydání územního souhlasu k samostatnému provedení stavby
Hlasování: Pro8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 296/0213 bylo schváleno
7. Smlouva o zřízení věcného břemene-ENPRO Energo
Starosta obce předložil žádost o zřízení věcného břemene IV-12-8006265/001- týká se výstavby
energetického zařízení zemní kabelové vedení NN, Janová 1149, manželům Fojtů.
Návrh Usnesení č. 297/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 297/0213 bylo schváleno
8. Žádost o využití stávajícího kabelového rozvodu
Starosta obce předložil žádost občanského sdružení HovNet, v zastoupení Mgr. Petra Šlinze o
využití stávajícího kabelového rozvodu, v k. ú Janová-vylepšení pokrytí údolí sítí HovNet a využití
vyšší kapacity pro datové přenosy stávajícím členů sdružení.
Návrh Usnesení č. 298/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na využití stávajícího
kabelového rozvodu
Hlasování: Pro:8. Proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 298/0213 bylo schváleno
9. Žádost o poskytnutí sponzorského fin. daru-Svaz neslyšících
Svaz neslyšících, základní organizace Vsetín zaslala žádost o poskytnutí sponzorského finančního
daru, pro zajištění všech aktivit v pomoci sluchově postižených spoluobčanů na rok 2013.
Předložená žádost o poskytnutí sponzorského finančního daru, byla zastupiteli schválena ve výši
1.000,- Kč
Návrh usnesení č. 299/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský finanční dar ve výši 1000,Kč.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 299/0213 bylo schváleno
10. Žádost o umístění bilbordu na pozemku obce
Obecní úřad Janová obdržel žádost pana Romana Dohnala o umístění billboardu o velikosti 5,1x2,4
na pozemku p.č. 920/1, který je ve vlastnictví obce. Zastupitelé s žádostí souhlasili.
Návrh Usnesení č. 300/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění billboardu na pozemku obce
p.č. 920/1.
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 300/0213 bylo schváleno

11. Zmocnění starosty obce ke změně závazných ukazatelů rozpočtu
Starosta obce požádal zastupitele o zmocnění ke změně závazných ukazatelů rozpočtu do konce
tohoto volebního období v následujícím rozsahu: změna v příjmové i výdajové části rozpočtu o
finanční prostředky přidělené z jiných rozpočtů (dotace).
V případě vyhotovení rozpočtových opatření budou zastupitelé seznámeni s přijatými rozpočtovými
opatřeními na nejbližším zasedání.
Návrh Usnesení č. 301/0213: Zastupitelstvo obce schvaluje kompetenci starostovi obce k
provádění rozpočtových opatření (změna závazných ukazatelů rozpočtu).
Hlasování: Pro:8, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 301/0213 bylo schváleno

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19,40 hod.
Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 20.3.2013 v 17,00 hod.

Janová 20. února 2013
Zapsala: Taťána Hradová …..............................

Ověřovatelé zápisu : ….......................................................................................................
Ing. Karel Eliáš
Dalibor Bartík

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

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

