POLICKÝ
ZPRAVODAJ

duben 2018

Stavební pozemky - Výpusta
Obec Police po vyhodnocení prvního kola
výběrového řízení, vyhlašuje na zbylé pozemky
v lokalitě Výpusta nové výběrové řízení.
Přihlásit se může kdokoliv dle níže uvedených
podmínek.
Podmínky výběrového řízení:

1. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním
převodem na účet prodávajícího do 40 dnů
po podpisu smlouvy.
2. Na pozemku – nemovitosti parc.
č. (viz obrázek) v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí postaví do dvou let od podpisu
kupní smlouvy základovou desku pro
výstavbu rodinného domu.
3. V případě nesplnění podmínky uvedené
v druhém bodu, vrátí pozemek obci Police
v původním stavu. Budoucí kupující nemá
v tomto případě právo požadovat vrácení
kupní ceny ani požadovat další náklady
s tím spojené.
4. Kupní cena představuje smluvní pokutu za
nedodržení podmínky stanovené v druhém
bodu.
5. Kupující (jako povinný) zřizuje, ve prospěch
prodávajícího (jako oprávněného) věcné
právo, spočívající v závazku kupujícího
(povinného) nezcizit pozemek parc. č. …..
v k. ú. Police u Valašského Meziříčí, a to po
dobu 10 let ode dne jeho nabytí do svého
vlastnictví nebo do doby vydání souhlasu o
užívání stavby stavebním úřadem zřízené
na pozemku parc. č. ….. v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí. Tato povinnost
kupujícího (povinného) se zřizuje k
pozemku parc. č. ….. v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí jako věcné právo
s účinky zapsání do veřejného seznamu.

6. V případě stejného vítěze u více
pozemků, bude podepsána smlouva
pouze na jeden pozemek.
7. Za vítěze se považuje druhý v pořadí
s nejvyšší cenou, pokud se první vzdá
nebo si vybere jiný pozemek.
Kritérium výběrového řízení:
Nejvyšší nabízená cena za m² s minimální cenou
400 Kč/m².
Datum a způsob podání nabídek:
Osobně nebo poštou v zalepené obálce
s označením „NEOTVÍRAT Výběrové řízení –
stavební pozemek Police-Výpusta parc. č.
(vybraný
pozemek)“
do
pondělí
23. dubna 2018 do 12:00.

Žadatelé, kteří si podali žádost o více
pozemků, musí doručit nabídku na každý
pozemek zvlášť. Více informací na Obecním
úřadě v Policích nebo na stránkách
www.obecpolice.cz
Karel Hlavica, starosta

„Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.“

Jednání zastupitelstva

Výzva k podání nabídky
Pacht obecních pozemků – vodní nádrž
Nad revírem
Pronajímatel: Obec Police
Adresa: Police 142, pošta Loučka u Valašského
Meziříčí 756 44
IČ: 00635804
DIČ CZ00635804
tel: 571 637 200
e-mail: oupolice@obecpolice.cz
Osoba zmocněná jednat: starosta obce Karel
Hlavica

Ve středu 21. března 2018 se konalo XXXIII.
zasedání
zastupitelstva.
Na
jednání
se
projednávalo
výběrové
řízení
stavebních
pozemků v lokalitě Výpusta, z nichž některé jsou
stále k prodeji. Bylo schváleno podání žádosti na
akci „Stromořadí pod točnou“, což představuje
obnovení zeleně podél chodníku od točny
směrem k cestě na Výpustu. Zastupitelé schválili
závěrečný účet obce za rok 2017. Byl vyhlášen
záměr pachtu obecních pozemků – vodní nádrž
Nad revírem. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo
umístění zpomalovacích polštářů na účelovou
komunikaci mezi obcemi Police a Branky.
Eva Hermannová, zapisovatelka

1. Předmět výzvy
Předmětem výzvy je pacht obecních pozemků v k. ú
Police u Valašského Meziříčí:
p. č. 5900 - vodní plocha – výměra 6553 m²
p. č. 5899 - ostatní plocha – výměra 4271 m²
Pacht od 1.6.2019.
2. Požadavky na obsah nabídky
Podaná nabídka
informace:

musí

obsahovat

následující

▪ Identifikační údaje žadatele
▪ Navrhovaná délka pronájmu
▪ Nabídkovou cenu za roční pronájem v Kč.
▪ Stručný popis činnosti
3. Podávání nabídek
Uzávěrka podání nabídek je dne 20.4.2018 ve 12:00,
a to i pro nabídky zasílané poštou.
Nabídku zašlete poštou, popř. odevzdejte osobně
(po předchozí telefonické dohodě) na adrese:
Obec Police, Police 142 v jednom originále. Nabídka
musí být doručena v řádně uzavřené obálce, na níž
bude uvedena adresa uchazeče, název poptávky,
nápis „Neotvírat - Pacht vodní nádrž Nad revírem“.
4. Další zadávací podmínky pro uchazeče
▪ Podané nabídky se nevrací.
▪ Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé
z účasti v řízení.
Karel Hlavica, starosta

Poplatky
Stočné
Vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili stočné, aby
jej co nejdříve uhradili, nejpozději do 12. dubna 2018.
Po tomto datu bude zahájeno vymáhání pohledávky.
Stočné: variabilní symbol: 232100+číslo popisné.

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu
Sazba poplatku za svoz a likvidaci odpadu činí 400 Kč
za poplatníka. Poplatek platí fyzická osoba, která má v
obci trvalý pobyt. Poplatek platí i fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Splatnost
poplatku je do 31. května 2018. Poplatník je povinen
ohlásit na Obecní úřad v Policích vznik nebo zánik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku.
V případě úhrady poplatků bezhotovostním převodem
je nutné uvádět variabilní symbol k rozlišení plateb.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu: variabilní symbol:
134000+číslo popisné
Číslo účtu obce vedený u Komerční banky: 8922851,
kód 0100. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím
jméno poplatníka.
Marie Černochová, účetní

ZŠ a MŠ Police

Humanitární sbírka

V pondělí
23.v dubna
Spolky
obci 2018 od 13.00 hodin se
uskuteční zápis dětí do prvního ročníku zdejší
základní školy.

Spolky
v obci kteří budou mít zájem
Oznamujeme
rodičům,
o umístění svého dítěte do Mateřské školy
v Policích ve školním roce 2018/2019 (a to i během
roku), že si mohou vyzvednout přihlášky v průběhu
měsíce dubna v Mateřské školce. Řádně vyplněné,
lékařem potvrzené formuláře je nutno odevzdat do
MŠ učitelkám do konce dubna. O termínu zápisu
budete včas informováni.
Mgr. Drahomír Buksa, ředitel školy

Ve středu 18. dubna 2018 proběhne humanitární
sbírka na obecním úřadě v Policích od 7:00 do
17:00 hodin. Věci prosím zabalte do krabic nebo
igelitových pytlů.
Sběr použitého ošacení např.





Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
Domácí potřeby, skleničky (bíle i černé, vše
nepoškozené)
obuv, hračky, knihy (nepoškozené)

Věci, které vzít nemůžeme:

Spolky v obci



Dvoudenní zájezd
SDH Police pořádá ve dnech 14.–15.04.2018
dvoudenní autobusový zájezd s tímto programem:
Sobota: trosky kláštera Rosa Coelli Dolní Kounice,
Hadcova step Mohelno, Židovská čtvrť Třebíč
(Unesco), Basilika sv. Prokopa Třebíč (Unesco), Hotel
Pavla Vlachovice.
Neděle: Šlakhamr Hamry nad Sázavou, Džekův ranč
Ždírec n. D., Bílek - Chotěboř - naučná stezka nebo
Zelená hora (dle počasí).
Odjezd autobusu v sobotu v 7:00 z točny. Návrat
v neděli 20:00. Cena zájezdu: 1500 Kč. V ceně
zájezdu je doprava, vstupy do všech památek,
ubytování, večeře, snídaně a společný oběd
v neděli. Bližší informace a přihlášky přijímá Milan
Gerla tel. 732 974 398.
Milan Gerla, starosta SDH

Stavění máje
Spolek Klenot Police zve děti i dospělé v sobotu 28.
dubna 2018 v 15:00 hodin ke klubovně, kde
proběhne již tradiční stavění máje. Připraven je
doprovodný program pro děti: Hledání pokladů a
opékání špekáčků. Na Vaši účast a pomoc se těší
pořadatelé.
Zdenka Gerlová, předsedkyně Spolku Klenot Police




Ledničky, televize, počítače,
koberce, z ekologických důvodů
Nábytek
Znečištěný a vlhký textil

matrace,

Marie Černochová

Společenská kronika
Jubileum
V měsíci březnu 2018 oslavili své životní
jubileum:
Rušarová Ludmila
75 let
Němec Zdeněk
70 let
Němcová Božena
95 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu v kruhu svých nejbližších.

Úmrtí
Na konec pozemské pouti došli naši spoluobčané
paní Anežka Hermannová, pan Robert Gerla a pan
Jiří Němec. Pozůstalým rodinám vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Mgr. Lenka Sváčková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Sport

Kronika obce

Muži začínají jarní část soutěže domácím
zápasem v neděli 15. dubna 2018 v 16:00 hodin
s Mikulůvkou. Mládežnické družstva hrají taktéž
v neděli a to, starší přípravka v 10:00
s Jablůnkou a starší žáci v 13:00 s Hutisko/Dolní
Bečva.
Další domácí zápasy se konají opět v neděli
29. dubna 2018.
10:00 starší přípravka s Choryní
13:00 starší žáci Loučka/Rajnochovice
16:30 muži Velká Lhota
Mladší přípravka hraje turnajovým způsobem.
Domácí turnaj odehraje mladší přípravka
v sobotu 28. dubna 2018 od 9:15.
Josef Mikulenka, předseda TJ Police

Komunální odpad
Komunální odpad se bude odvážet ve středu
11.4. 2018, další svoz je ve středu 25.4.2018.
V sobotu dne 21.4.2018 se bude konat svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu na
obvyklých místech:
U kříže na horním konci
08:00 – 09:00
Na točně
09:00 – 10:00
Na křižovatce k farmě
10:00 – 11:00
Prosíme občany, aby osobně předávali odpady
svozové firmě a nevytvářeli hromady.
Současně se sběrem nebezpečného odpadu
provedou místní hasiči svoz železného šrotu,
autobaterií a vysloužilých elektrospotřebičů, které
prosíme nachystejte před své domy v sobotu
21. dubna 2018. Děkujeme
Milan Gerla, starosta SDH

Zápis z roku 1945:
„Když Němci na vyzvání nechtěli otevřít,
partyzán udeřil pažbou automatické pistole do
dveří a vystřelil pak do místnosti. Němci
neotvírali. Až partyzán zavolal „Podej granát“ –
otevřeli. Co se dálo uvnitř, nikdo přesně neví.
Zvědaví občané byli partyzány drženi před
obecní kanceláří. SS byli zahnáni k Indruchům.
Tam byla výplata. Šaty měli Němci poházeny po
příkopech. Ten večer místní hudebníci hráli
zákopníkům v dolním hostinci. Po události s SS
se všechno vytratilo. Do vesnice přišla
pohotovost německých četníků. Nic nevyšetřili.
SS se odstěhovali do Choryně. Partyzáni se
dostali mezi zákopníky do hostince a pohrozili
jim, že též vyplatí, půjdou-li do práce. Po řeči
vystřelili do stropu. Zákopníci pak hrávali doma
karty a do práce chodili málo. Koncem února se
část tábora odstěhovala, ale opět se vrátila.
Definitivně se odstěhovali až v březnu. Na silnici
byly vykopány co sto metrů malé úhlové zákopy
pro střelce z pancéřových pěstí. Silniční zábrany
byly vybudovány před mostem u pozemku p.
Hýži, nad zastávkou pod dráhy el. vedení. Jiná
zábrana byla na rozcestí a při východu z vesnice.
Peníze na všechnu výplatu poukazoval obci
okresní úřad ve Valašském Meziříčí. Ještě za
pobytu zákopníků přicházely zprávy o bojích
v Polsku a o chystaném postupu. Zřetelně bylo
slyšet často střelbu z děl. Selské povozy měly též
hodně práce. Hromadně se kácelo v lese a
odváželo dříví. Hodně se muselo kácet
v Sedliskách. Kácelo se dříví na výrobu
dřevoplynu, jedna na úpravu zákopů. Na nádraží
v Meziříčí bylo vidět, jak ranění jsou po první
pomoci transportováni dále. V Meziříčí byl
vybudován i vojenský hřbitov. Příděly tuků a
cukru sníženy na 30 dkg. V březnu se usadil
v Brankách lazaret pro ošetřování koní. Mnoho
občanů si odtud koně koupilo. Odsun transportů
šel někdy celý den bez přestávky. Po silnici byla
hnána stáda dobytka. …..pokračování v příštím
zpravodaji
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