Zápis z 10. zasedání (mimořádné) zastupitelstva obce Janová
konaného dne 23. června 2011 v kanceláři starosty obce
Přítomni: Jan Machalec, Ing. Karel Eliáš, Aleš Olšák, Josef Pončík, Karla Vašťáková. Dalibor
Bartík, Michaela Petřeková DiS, Ing. Jaroslav Tomanec
Omluvena: Taťána Hradová (dovolená)
Hosté: Miroslava Kotrlová, Radomír Dolanský, Bc. Jana Halašová
1. Zahájení: starosta obce Jan Machalec zahájil mimořádné zasedání zastupitelstva. Přivítal
přítomné členy zastupitelstva i hosty. V době zahájení zastupitelstva bylo přítomno 8 členů ZO,
zasedání je schopno jednat a usnášet se. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Karel Eliáš a
Dalibor Bartík, zapisovatelem ustanovena Karla Vašťáková. Všichni zastupitelé obdrželi program
zasedání. Starosta obce požádal doplnění programu o 3 body:
• Projekt „Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky západ“
• Vyjádření železniční správy ke stavebnímu povolení „Vodovod Hradištěk“
• Pronájem části pozemku p.č. 924/7- prodej ovoce a zeleniny
Navržený program zasedání a doplněný 3 body byl zastupiteli jednohlasně schválen.
2. Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2010 byl projednáván již na minulém zasedání ZO. Byly provedeny opravy,
které připomínkoval Ing. Eliáš. Podle zákona byl závěrečný účet vyvěšen 15 dnů na úřední desce i
na webových stránkách. Závěrečný účet zastupitelé bez připomínek jednohlasně schválili.
3. Letní provoz mateřské školky
Starosta obce uvedl, že na týdenní prázdninový provoz MŠ se přihlásilo zatím pouze 8 dětí.(7 dětí
z Janové l dítě z Ústí). Tato problematika se projednávala na jednání ZO 24.2.2011. Paní ředitelka
přislíbila zajistit fungování MŠ alespoň týden v tomto období. Vzhledem k současnému postoji paní
ředitelky, bude muset obec, která má zájem na fungování MŠ v červenci, zajistit některé organizační
záležitosti. Zastupitelé i hosté upozorňovali na skutečnost, že se podobně jako loni původně
přislíbené fungování MŠ zpochybňuje jen pár dní před jejím červencovým provozem. Uváděli, že
tato nejistota může způsobovat malý zájem rodičů o tuto službu. Zastupitelé vzali informace na
vědomí s tím, že pokud bylo ze strany školy dříve oznámeno, že se červencový provoz MŠ
uskuteční, měla by to taky škola dotáhnout do konce.
4. Schválení „Mandátní smlouvy“
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem mandátní smlouvy mezi obcí Janovou a firmou Allowance
s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na poradenskou činnost při přípravě a zajištění
financování akce „Kanalizace obce Janová“. Karel Eliáš upozornil, že ve smlouvě není uvedeno,
kdo bude vybírat hodnotící komisi pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a na stavební dozor.
Starosta obce uvedl, že tato záležitost bude řešena až po přiznání dotace a zcela jistě se k ní bude
vyjadřovat zastupitelstvo. Celková částka je 840 tis. Kč bez DPH, je splatná v několika termínech
podle plnění této smlouvy. Zastupitelé jednohlasně tuto smlouvu schválili.
5. Schválení „Smlouva o dílo“
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy o dílo obcí Janovou a firmou Voding Hranice spol.
s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební
povolení akce „Kanalizace obce Janová“. Karel Eliáš upozornil na nestejnou formulaci v bodech
„V. Termín plnění“ a v bodě „VII. Placení – Fakturace“. Starosta obce uvedl, že smlouva bude
v tomto smyslu upravena. Celková částka za zhotovení projektové dokumentace je 390 tis. Kč bez
DPH. Starosta obce informoval o námitce jedné z firem, která se účastnila výběrového řízení.

Vzhledem k podmínkám výběrového řízení (podlimitní zakázka, která se neřídí zákonem
o zadávání veřejných zakázek), je její námitka neoprávněná. Zastupitelé jednohlasně schválili
smlouvu s firmou Voding Hranice spol. s r.o..
6. Projekt “Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky západ“
Starosta obce uvedl, že proti informacím podaným o tomto projektu na minulém jednání ZO došlo
k přehodnocení příspěvků jednotlivých obcí. Rovněž uvedl, že se budou udržovat i trasy v katastru
obce. Bude zakoupena rolba a dojde k úpravě zimních lyžařských tras. Částka, kterou se bude
Janová podílet na tomto projektu, činí 15 785 Kč. Současně se obec zavazuje přispívat každoročně
po dobu 5. let částkou 640 Kč na zimní údržbu lyžařských tras. Zastupitelstvo jednoznačně
schválilo zapojení obce Janová do tohoto projektu.
Starosta obce dále informoval, že obec Janová nezapojí do projektu „Biketrails Valašsko“.
Důvodem je skutečnost, že cyklotrasy nevedou přes katastr obce Janová.
7. Vodovod Hradištěk
Starosta obce seznámil zastupitele se souhrnným stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, s.o.
(SŽDC) ke stavebnímu řízení pro stavbu Janová - vodovod lokalita Hradištěk. SŽDC souhlasí se
stavbou situovanou z části na dráze a z části v ochranném pásmu dráhy pouze předpokladu splnění
podmínek uvedených ve stanovisku. Za povolení zřízení stavby na pozemku SŽDC a za užívání
nemovitostí drah při stavbě požaduje SŽDC zaplatit jednorázově poplatek ve výši 663 000 Kč bez
DPH. Starosta obce uvedl, že v této záležitosti bude dále jednat.
8. Pronájem části pozemku před sportovní halou
Na základě žádosti Mgr. Jitky Fojtů zastupitelé schválili pronájem části pozemku p.č. 924/7 před
sportovní halou za účelem prodeje ovoce a zeleniny. Pověřili starostu obce sepsáním smlouvy na
dobu určitou a dále stanovit podmínky dodržování pořádku v okolí parkoviště.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, popřál pěknou dovolenou a zasedání ukončil
v 18,30 hod. Zapsala: Karla Vašťáková
Další zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 25.8.2011 v 17,00 hod.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

…......................................................................
Ing. Karel Eliáš
Dalibor Bartík

