OBEC JANSKÁ
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 31. 12. 2010.
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 10,10 hod., ukončeno
bylo v 11,20 hod. Jednání vedl starosta obce RSDr. Oldřich Kubec.

Přítomno:
6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni:
1
Neomluveni: 0
Hosté:
0
Občané:
0
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Omluvení nepřítomných zastupitelů
5. Odměny zastupitelů obce
6. Schválení zápisu z minulého zasedání
7. Kontrola plnění usnesení
8. Rozpočet na rok 2011
9. Změna jednacího řádu
10. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
11. Doplňující body a) Žádost o půjčku p.K.
b) Smlouva s JUDr. P.
c) pasport místních komunikací
12. Návrh usnesení
13. Diskuse
14. Závěr
I.
Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva a občany obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je
schopno se usnášet, neboť je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.
Pan starosta dal hlasovat o programu a o doplňujících bodech – a) Žádost o půjčku p.K.
b) Smlouva s JUDr. P.
c) pasport místních komunikací
Hlasování :
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program a doplňující body – a) Žádost o půjčku p.K.
b) Smlouva s JUDr. P.
c) pasport místních komunikací
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II.
Volba návrhové komise
Pan místostarosta navrhl složení návrhové komise – předseda – K. Hunčovský, členové – M. Fořt,
F. Levý.
Hlasování o zvolení návrhové komise:
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Do návrhové komise byli zvoleni: předseda K. Hunčovský, členové M. Fořt, F. Levý.
III.
Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Novák, M. Fořt. Pan starosta nechal hlasovat o navržených
ověřovatelích.
Hlasování o zvolení ověřovatelů zápisu:
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Ověřovateli zápisu byli zvoleni J. Novák, M. Fořt.
IV.
Omluvení nepřítomných zastupitelů
Pan Hanzel se omluvil z pracovních důvodů.
V.
Odměny zastupitelů obce
Zastupitel nepřítomný na minulém zasedání byl omluven, náleží mu tedy odměna.
VI.
Schválení zápisu z minulého zasedání
Pan starosta se zeptal, zda všichni četli zápis z 9. zasedání ze dne 17. 12. 2010 a zda má k němu
někdo připomínky.
Hlasování
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 9. zasedání ze dne 17. 12. 2010 bez připomínek.
VII. Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení provedl pan Novák.
VIII. Rozpočet na rok 2011
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2011. K tomuto rozpočtu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Hlasování :
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
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Usnesení
Zastupitelé obce schválili rozpočet obce na rok 2011. Rozpočet je sestaven jako schodkový,
příjmy a výdaje jsou závaznými ukazateli rozpočtu:
příjmy: 2.087.000
výdaje: 2.418.000.
Schodek bude hrazen z přebytku minulých let.
IX.
Změna jednacího řádu
Pan starosta přečetl návrh upraveného jednacího řádu a dal o něm hlasovat.
Hlasování
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
X.
Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Pan starost informoval o tom, že vláda schválila dne 7. prosince 2010 svým usnesení č. 891 návrh
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev. Hlavním smyslem schváleného návrhu je s účinností od 1. ledna 2011 snížit stávající
výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, a to v průměru o 5 %. Schválená
právní úprava se týká uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných
celků. Pro nás to znamená snížit odměny členům zastupitelstva tak, aby výše nepřesáhla částku
stanovenou v příloze č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb. poníženou o5%.
Hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:
Usnesení

6
0
0

Zastupitelstvo obce schvaluje snížení odměn členům zastupitelstva obce tak, aby výše nepřesáhla částku stanovenou

v příloze č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb. poníženou o5%. Výše odměn od 1.1.2011 je stanovena
následovně: starosta 10 594Kč hrubého, 1. a 2. místostarosta 9 131Kč hrubého , členové
zastupitelstva 437Kč hrubého.
XI.
a) Žádost o půjčku – p. K.
Pan starosta přečetl žádost pana K. o poskytnutí půjčky ve výši 82 000Kč, kterou by zaplatil do
31.1.2011.
Hlasování:
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje panuK. půjčku ve výši 82 000Kč splatnou do 31.1.2011.
XI.b) Smlouva s JUDr. P.
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem JUDr. P. na právní zastoupení obce za paušální
částku 10 000Kč měsíčně+DPH. JUDr. P. by pro nás připravoval smlouvy, vyřizoval by
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vymáhání pohledávek, postaral by se převod majetku v areálu Rabštejn, poskytoval by nám
právní poradnu a všechny potřebné právní služby.
Hlasování:
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít s JUDr. P. smlouvu o právním zastoupení obce na rok
2011 za paušální částku 10 000Kč +DPH měsíčně.
XI.c) Passport cest
Pan starosta informoval i o probíhajících jednáních s Ing. O. o vypracování pasportu místních
komunikací pro naši obec za cenu 18 500Kč.
Hlasování
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování pasportu místních komunikací Ing. O. za cenu
18 500Kč.
XII. Návrh usnesení
Pan Hunčovský přečetl uvedený návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Hlasování
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo uvedený návrh usnesení.
XIII. Diskuse
Probíhala u jednotlivých bodů.
XIV. Závěr
Pan starosta poděkoval členům zastupitelstva obce a občanům za účast na jednání a jednání ukončil.
USNESENÍ Č.10
Zastupitelstvo obce Janská
zvolilo
1. Ověřovatele zápisu – J. Novák, M. Fořt
2. Návrhovou komisi ve složení – předseda K. Hunčovský, členové F. Levý, M. Fořt

schvaluje
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1. zápis z 9. zasedání ze dne 17. 12. 2010 bez připomínek
2. program a doplňující body – a) Žádost o půjčku p.K.
b) Smlouva s JUDr. P.
c) pasport cest
3. rozpočet obce na rok 2011
4. uzavřít smlouvu o právním zastoupení obce JUDr. Z. P. za paušální cenu 10 000Kč
měsíčně+DPH
5. jednací řád, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
6. snížení odměn členům zastupitelstva obce tak, aby výše nepřesáhla částku stanovenou v příloze č.1
k nařízení vlády č.37/2003 Sb. poníženou o5%. Výše odměn od 1.1.2011 je stanovena
následovně: starosta 10 594Kč hrubého, 1. a 2. místostarosta 9 131Kč hrubého , členové
zastupitelstva 437Kč hrubého.
7. panu K. půjčku ve výši 82 000Kč splatnou do 31.1.2011.
8. vypracování pasport místních komunikací Ing. O. za cenu 18 500Kč.
9. návrh usnesení

Zapsala: Lenka Braunová
Ověřovatelé zápisu:

M. Fořt, J. Novák

Starosta obce Oldřich Kubec
1. Místostarosta Alexandr Straka
2. Místostarosta obce Karel Hunčovský
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