Zápis
z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 5.5.2020 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Marie Černochová
Ověřovatelé:
Ing. Josef Černoch, Petr Pelc
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 7 členů
zastupitelstva a 1 občan. Kvůli vyhlášenému nouzovému stavu z důvodu koronavirové
infekci byli všichni přítomní v rouškách.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Marii Černochovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Černocha a p. Petra Pelce.
Pan starosta navrhl rozšířit program jednání o bod č. 16 – Revitalizace okolí kaple v k. ú.
Police – předkládá starosta
a bod č. 17 - Zařazení obce do působnosti Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko Starojicko, z.s. – předkládá starosta
1. Schválení doplněného programu jednání
Zahájení
- jmenování zapisovatele
- jmenování ověřovatelů zápisu
1. Schválení programu zasedání
2. Volba návrhové komise
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
6. Povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Police – předkládá starosta
7. Povolení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole Police – předkládá starosta
8. Nájemní smlouva – nájem části nemovité věci parc. č. 120/1 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
9. Pronájem pozemku parc. č. 5035 a části pozemku parc. č. 5038 vše v k. ú.
Police u Valašského Meziříčí na umístění technologií a stožáru veřejné
komunikační sítě – předkládá starosta
10. Žádost o dotaci na akci „Prodloužení kanalizace a vodovodu Police – k areálu
ZD“ – předkládá starosta
11. Stavební lokalita „Výpusta“ – Police I. etapa – komunikace – předkládá starosta
12. Nájmy z nemovitostí (obecní budovy) – předkládá starosta
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky na území obce Police – předkládá starosta
14. Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV obce Police – předkládá starosta
15. Rozpočtové opatření č. 1/2020 na rok 2020 – předkládá starosta
16. Revitalizace okolí kaple v k. ú. Police – předkládá starosta
17. Zařazení obce do působnosti Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko Starojicko, z.s – předkládá starosta
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18. Různé
19. Závěr
Pro doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková.
Doplněný program jednání byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Jiřího Stříteského, p. Ing. Martina
Stromšíka a p. Markétu Stříteskou.
Předsedou byl zvolen pan Ing. Martin Stromšík.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková,
Návrhová komise byla zvolena dle návrhu.
V 18.05 se na jednání dostavila p. Mgr. Karolína Holl, DiS. a p. Lubomír Hohl.
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
Připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
Zpráva o činnosti OÚ Police
od XV. zasedání ZO, které se konalo 10.března 2020
Plnění usnesení: z XV. zasedání ZO dne 10.3.2020 – úkoly z usnesení byly splněny.
Nejdůležitější události:
•
•

•
•
•

•

Od 1.4.2020 máme zřízeno další místo na veřejně prospěšné práce na dobu 5 měsíců.
Zlínský kraj rozhodl o dotaci na stavbu komunikace na Výpustě. Dotaci ve výši 1 mil.
Kč neobdržíme, nebyli jsme vybráni mezi ostatními projekty z důvodu menšího
bodového hodnocení.
Byla podána žádost o dotaci na opravu Základní školy Police na ministerstvo financí –
náklady jsou cca 4 mil. Kč s DPH, doposud nebylo o dotaci rozhodnuto.
Rovněž není dosud rozhodnuto o dotaci na demolici domu č. 51
Dne 11.3.2020 se uskutečnila schůzka s vlastníky pozemků v zatáčce u Bartoňového
na dolním konci pro odbočování ze silnice od Loučky směrem do obce. Po dohodě
vlastníci provedli uklizení náletových dřevin a v měsíci květnu provede Správa a
údržba silnic Valašska odbagrování břehu pro zlepšení rozhledu.
Od 16.3 2020 byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav a epidemiologická opatření
související s nákazou KORONAVIRU. Provoz obecního úřadu byl omezen. Začaly se
nosit roušky na veřejnosti a ve společných prostorech.
2

•

•

•
•

Připravujeme podklady k novému Programu rozvoje obce na roky 2021 – 2025,
prvním dokumentem je dotazníkové šetření, které by mělo proběhnout v měsíci
květnu.
Obec obdržela žádost o pokračování příspěvku na Linku bezpečí, ale vzhledem
k mimořádně naplněnému rozpočtu obec neposkytne žádnou dotaci. Žadatel se může
obrátit na mikroregion, kde přispíváme na sociální služby.
Na hřiště u obecního úřadu je vydáno stavební povolení.
Provoz školy a školky bude po dohodě s ředitelnou školy zahájen 25.5., nyní se škola
maluje.

Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
V 18.10 hod. se na jednání dostavil p. Milan Vrba.
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové výborů
a komisí
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu se kontrolní výbor, finanční výbor a stavební a
zemědělská komise nesešly.
Kulturní a sociální komise – předsedkyně Markéta Stříteská
Informovala o tom, že kulturní komise se nesešla, ale členové komise mezi sebou
komunikovali přes emailovou poštu. V současnosti neprobíhají osobní návštěvy u jubilantů,
jsou jim předávány dárkové koše. Paní Stříteská rovněž ocenila práci členů kulturní komise,
kteří ochotně ušili roušky. Ty byla následně rozdány starším občanům.
Paní doc. Jana Janěková se ptala, zda má ještě šít roušky nebo ne. Vždy je předá do prodejny
Jednoty a jsou brzy rozebrány. Bylo by vhodné ještě nějaké ušít. Pan starosta při té příležitosti
informoval, že obec obdržela od Zlínského kraje 50 l dezinfekce, která byla rozvezena
osobám starším 65 let.
Zastupitelstvo obce Police vzalo na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí.
6. Povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Police
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Police Mgr. Lucie Kristová požádala obec o
povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Police pro školní léta 2020/2021 až
2023/2024. Z demografického vývoje vyplývá, že počet žáků nedosáhne požadovaného
průměru na třídu. Základní škola je tvořená dvěma třídami prvního stupně a nemá nejméně 12
žáků v průměru na třídu. Z tohoto důvodu se navrhuje schválit výjimku z počtu žáků od
školního roku 2020/2021 do školního roku 2023/2024. Obec se zavazuje k povinnosti uhradit
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Police (méně
žáků) na dobu od školního roku 2020/2021 do školního roku 2023/2024 a zavazuje se uhradit
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Povolení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole Police
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Police Mgr. Lucie Kristová požádala obec o
povolení výjimky z počtu žáků v mateřské škole Police pro školní léta 2020/2021 až
2023/2024. Základní škola je tvořená jednou třídou a nemá nejméně 25 žáků v průměru na
třídu. Z demografického vývoje vyplývá, že počet žáků nedosáhne požadovaného průměru na
třídu. Z tohoto důvodu se navrhuje schválit výjimku z počtu žáků od školního roku 2020/2021
do školního roku 2023/2024. Obec se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje výjimku z počtu žáků v Mateřské škole Police (méně
žáků) na dobu od školního roku 2020/2021 do školního roku 2023/2024 a zavazuje se uhradit
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Nájemní smlouva – nájem části nemovité věci parc. č. 120/1 v k.ú. Police
u Valašského Meziříčí
Obec Police bude realizovat investiční akci „Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci
Police“, která bude zasahovat i na parcelu č. 120/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Ta je
ve vlastnictví Zlínského kraje. Pronájem části tohoto pozemku o výměře 145 m2 bude na
základě nájemní smlouvy mezi Obcí Police a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, které je
pověřeno Zlínským krajem k hospodaření se svěřeným majetkem pozemků. Doba nájmu je
na dobu určitou od 1.6.2020 do 31.5.2022. Nájemné činí za dobu 1 roku 1 000,- Kč. Pro
letošní rok činí nájemné 586 Kč. Majetkoprávní vypořádání části tohoto pozemku
zastavěného stavbou chodníku bude provedeno mezi Zlínským krajem a Obcí Police na
základě samostatné smlouvy nejpozději do 30.4.2022 dle geometrického plánu skutečného
provedení stavby odsouhlasené Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření nájemní smlouvy – Nájem části nemovité věci
č. SML/0194/20 mezi Obcí Police a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkové
organizace se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín na akci „Stavba chodníku podél silnice
III/43917 v obci Police“.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Pronájem pozemku parc. č. 5035 a části pozemku parc. č. 5038 vše v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí na umístění technologií a stožáru veřejné komunikační sítě
Dne 10. 3. 2020 zastupitelstvo schválilo pronájem obecního pozemku parc. č. 5035 o výměře
10 m2 a části obecního pozemku parc. č. 5038 o výměře cca 205 m2 na umístění technologií a
stožáru veřejné komunikační sítě. Dále schválilo uzavření nájemní smlouvy s firmou CETIN
a.s. na pronájem těchto pozemků na dobu 10 let a výši ročního nájmu 150.000,- Kč. Firma
CETIN a.s. s touto nájemní smlouvou nesouhlasí a požaduje snížení nájmu i výměry. Ve
skutečnosti užívá pouze 131 m2. Po dalším jednání s firmou CETIN a.s. došlo k dohodě
ohledně výše ročního nájmu a to ve výši 100.000,- Kč bez DPH s každoroční valorizací. Doba
nájmu od 1. 5. 2020 do 30.4. 2030.
Z důvodu nového návrhu nájemní smlouvy je nutné revokovat usnesení č. 15/12 ze dne
10.3.2020.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police revokuje usnesení č. 15/20 ze dne 10.3.2020 v celém rozsahu.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje pronájem obecního pozemku parc. č. 5035 o výměře 10
m2 a části obecního pozemku parc. č. 5038 o výměře 121 m2 vše v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou CETIN, a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Žádost o dotaci na akci „Prodloužení kanalizace a vodovodu Police – k areálu
ZD“
Obec Police nechala zpracovat projektovou dokumentaci na akci „Prodloužení kanalizace a
vodovodu Police – k areálu ZD“. Jedná se o úsek od bytovky směrem k farmě. Na
prodloužení splaškové kanalizace chceme požádat Zlínský kraj o poskytnutí dotace. Žádost o
dotaci je nutno podat do 24. 7. 2020. Rozpočtové náklady dle projektu jsou cca 1.500.000,Kč bez DPH. Dotace činí 50% z celkových způsobilých výdajů. Předpoklad realizace je
duben – červen 2021.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti Zlínskému kraji o poskytnutí dotace na
projekt "Prodloužení kanalizace a vodovodu Police – k areálu ZD" v rámci programu Podpora
vodohospodářské infrastruktury, RP01-20" na rok 2020, dotačního titulu 1 Zásobování pitnou
vodou, odvedení a čištění odpadních vod, aktivita d).
Zastupitelstvo obce Police schvaluje v případě schválení finanční podpory na realizaci
projektu "Prodloužení kanalizace a vodovodu Police – k areálu ZD" finanční spoluúčast do
výše 51% uznatelných nákladů akce a 100% neuznatelných nákladů projektu a zařazení
financování projektu do rozpočtu obce příslušného realizačního roku.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Stavební lokalita „Výpusta“ – Police I. etapa – komunikace
Obec Police podala žádost Zlínskému kraji na projekt Stavební lokalita „Výpusta“ – Police I.
etapa – komunikace. Zastupitelstvo Zlínského kraje bude schvalovat dotace na jednotlivé
projekty. V případě úspěšného získání dotace ve výši 1.000.000,- Kč by náš podíl činil cca
3.055.000,- Kč. Pan starosta sdělil, že obec dotaci nezískala. Obec má uzavřenou smlouvu o
dílo na tuto akci, ze které vyplývá, že obec musí sdělit firmě do 31.5.2020, že má zajištěné
finanční prostředky a že může zahájit práce. Termín realizace je od 1.7.2020 do 30.9.2020,
fakturace po dokončení a předání díla. Vzhledem k tomu, že v měsíci říjnu bude nutné uhradit
i další projekty, na které jsme získali dotaci, bude nutné přijmout úvěr, případně projednat
s firmou možnosti splátek. Pan starosta předběžně jednal s vítěznou firmou Swietelsky o
možnosti prodloužení splatnosti faktury. Firma navrhuje měsíční fakturaci se splatností 60
dnů dle provedených prací. Zastupitelům byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo, ve kterém se mění platební podmínky na měsíční fakturaci se splatností 60 dnů.
Zastupitelé se shodli na nutnosti tuto cestu vybudovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informace ohledně financování projektu Stavební
lokalita „Výpusta“ – Police I. etapa – komunikace a pověřuje starostu zjištěním možnosti
získání úvěru a jeho podmínek.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele S21035-0006 a pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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12. Nájmy z nemovitostí (obecní budovy)
Obec Police obdržela žádost od nájemkyně p. Jany Doležalové o odklad placení nájemného
z nemovitosti (hospoda). Dále obec obdržela žádost od nájemce spolku Klenot Police, z.s. o
prominutí nájmu klubovny na rok 2020. Dne 12. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav,
který zabraňoval nájemcům plně užívat pronajaté nemovitosti ke své činnosti a podnikání.
Nájemkyně p. Jana Doležalová má uzavřenou nájemní smlouvu s měsíčním nájmem 3 000,Kč.
Spolek Klenot, z.s. má uzavřenou nájemní smlouvu s ročním nájmem 1 000,- Kč.
Navrhujeme uzavřít dodatky k nájemním smlouvám, ve kterých bude nájem dočasně snížen
po dobu 3 měsíců tj. od 1.6.2020 do 31.8.2020.
U nájemkyně p. Jany Doležalové navrhujeme snížení měsíčního nájmu takto:
- po dobu 3 měsíců od 1.6.2020 do 31.8.2020 by měsíční nájem činil 100,- Kč, z toho 90,Kč nájem z nemovitosti a 10,- Kč nájem movitých věcí. (v současnosti se nájem skládá
z částky 2 800,- Kč za nájem nemovitosti a 200,- Kč za nájem movitých věcí).
U nájemce Klenot Police, z.s. navrhujeme snížení ročního nájmu takto:
- roční nájem splatný do 31.12.2020 by činil 750,- Kč a představuje prominutí tříměsíčního
nájmu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje snížení nájmu z důvodu vyhlášení nouzového stavu na
dobu od 1.6.2020 do 31.8.2020 nájemcům nemovitostí.
a) Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě mezi
Obcí Police a paní Janou Doležalovou dle návrhu.
b) Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi
Obcí Police a spolkem Klenot Police, z.s. dle návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Z důvodu střetu zájmu nehlasovala Mgr. Karolína Holl, DiS.,
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní
pyrotechniky na území obce Police
Na jednání zastupitelstva obce dne 10.3.2020 byl projednán návrh OZV o regulaci používání
pyrotechniky. Zastupitelstvo tento návrh vzalo na vědomí s tím, že byl zaslán na Ministerstvo
vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly k posouzení. Obecní úřad obdržel posouzení
s výsledkem, že návrh OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem. Pouze bylo doporučeno
vypustit čl. 3 Sankce pro nadbytečnost. Toto řeší jiný právní předpis.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 usměrňuje používání zábavní pyrotechniky. Je dovoleno
používání pyrotechniky na veřejných prostranstvích dne 31.12. od 18.00 hod. do dne 1.1. do
2.00 hod.
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Výjimky bude povolovat obecní úřad na základě písemné žádosti, která bude předložena
minimálně 30 dní před konáním akce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje
používání zábavní pyrotechniky na území obce Police.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Náhra
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc,
Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržel Ing. Josef Černoch.
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV obce Police
Obec Police má schválený Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV obce Police, podle
kterého má obec každoročně ukládat 280 000,- Kč na samostatný účet Fondu rozvoje a rezerv.
V současné době je na tomto účtu cca 640 000,- Kč. Z důvodu naplánovaných investičních
akcí a předpokládaným zvýšeným výdajům (chodník, cesta Výpusta, demolice) navrhujeme
dočasné snížení převáděné finanční částky a v letošním roce vložit na účet FRR částku
10 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje dočasné snížení převáděné finanční částky do Fondu
rezerv a rozvoje Obce Police určený k obnově a opravě ČOV a splaškové kanalizace pro rok
2020 ve výši 10 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Rozpočtové opatření č. 1/2020 na rok 2020
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2020 představuje navýšení v příjmech o + 208 826,- Kč, ve
výdajích navýšení o + 4 608 826,- Kč a financování o + 4 400 000,- Kč
Příjmy:
Pol. 1122 - Daň z PO za obce – navýšení o + 490,- Kč
Pol. 4116 – celkem navýšení o + 143 066, v tom dotace VPP – navýšení o + 150 000,- Kč a
dotace na stromořadí následná péče snížení o – 6 934,- Kč z důvodu čerpání dotace až v
dalších letech.
Pol. 4122 – Neinvestiční dotace od kraje – navýšení o + 58 000,- Kč na pořízení osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku PO
Pol. 4221 – Investiční přijaté transfery – navýšení o + 7 270,- Kč, jedná se o příspěvek od
obcí Branky a Poličná na poldr Police
Výdaje
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V § 1032 – Lesní hospodářství – navýšení o + 1 675 000,- Kč za služby v lesích, nátěry,
oplocenky, pěstební práce
V § 1036 – Správa v lesním hospodářství – navýšení o + 23 000,- Kč na odborné služby
lesního hospodáře
V § 2212 – Silnice – navýšení o + 3 143 666,- Kč na vybudování komunikace na Výpustě,
projekty na MK pod klubovnou, Hluboček a u OÚ
V § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o + 95 000,- Kč na
vybudování chodníku na točně a zaměření cyklostezky
V § 2321 – odvádění a čištění odpadních vod – snížení o – 828 000,- Kč, jedná se o opravu
dešťové kanalizace od točny k rozcestí
V § 2333 – Úpravy drobných vodních toků – navýšení o + 10 000,- Kč (aktualizace dat KN
pro Poldr Police)
V § 3113 – Základní škola – navýšení o + 44 000,- Kč, na projekt stavební úpravy školy
V § 3399 – Ostatní záležitosti kultury – snížení o – 75 000,- Kč – neuskutečnění družebního
setkání a srazu rodáků
V § 3421 – Využití volného času dětí – celkem snížení o – 37 000,- Kč, v tom navýšení o +
53 000,- Kč na projekt hřiště u OÚ a snížení o - 90 000,- Kč na opravy víceúčelového hřiště,
které letos nebudou prováděny
V § 3631 – Veřejné osvětlení – navýšení o + 150 000,- Kč – vybudování osvětlení podél
chodníku od točny k rozcestí a na Výpustě
V § 3635 – Územní plánování – snížení o – 130 000,- Kč na zpracování změny ÚP
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 67 000,- Kč na mzdy, soc. a zdrav. pojištění
pracovníků přijatých na VPP
V § 3745 – Veřejná zeleň – navýšení o + 196 324,- Kč na nákup služeb, výsadba zeleně na
Výpustě
V § 5512 – Požární ochrana – navýšení o + 82 000,- Kč na nákup ochranných pomůcek
V § 6112 – Zastupitelstva obcí – navýšení o + 72 000,- Kč na upravené odměny, SP, ZP
V § 6171 – činnost místní správy – navýšení o + 120 346,- Kč na mzdy, SP, ZP, programové
vybavení
V § 6399 – Ostatní finanční operace – navýšení o + 490,- Kč – daň z příjmu za obec
Financování – navýšení o + 4 400 000,- Kč, jedná se o zapojení zůstatku běžného účtu z
loňského roku
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 na rok 2020 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Revitalizace okolí kaple v k. ú. Police
Obec Police získala ze Státního fondu životního prostředí z Operačního programu životní
prostředí dotaci na akci „Revitalizace okolí kaple v k. ú. Police“. Nyní je nutno připravit
výběrové řízení a podepsat smlouvu o dílo. Kalkulované náklady na akci jsou cca 495.000,-.
Dotace činí 60% uznatelných nákladů. Realizace díla je do 30. listopadu 2020 a následná péče
3 roky. V rozpočtu obce jsou na náš podíl vyčleněny prostředky.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na
akci „Revitalizace okolí kaple v k. ú. Police“.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu přípravou výběrového řízení na akci
„Revitalizace okolí kaple v k. ú. Police“ a podepsáním smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Zařazení obce do působnosti Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko Starojicko, z.s
Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje jako podmínku realizace strategie MAS v
následujícím programovém období schválení zařazení území obce do území působnosti MAS.
Je proto nutné, aby zastupitelstvo obce toto zařazení schválilo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje zařazení území obce do území působnosti Místní akční
skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s., IČ 22682252, na programové období 20212027.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
18. Různé
- Starosta informoval, že z důvodu aktualizace Programu rozvoje obce budou občanům
rozneseny dotazníky ke zjištění názorů a postojů občanů na život v obci a na směřování jejího
dalšího rozvoje. Navrhuje doplnit k bodu B.2 dobudovaná síť chodníků a komunikací a
elektronizaci obce a informační technologie.
- Pan Lubomír Hohl navrhuje připomenout ve Zpravodaji, aby občané využívali odpadkové
koše a sáčky pro psy a psy mít na veřejném prostranství na vodítku. Dále navrhuje vyzvat
občany k ohleduplnosti k lesní zvěři a mláďatům, jelikož v době koronavirové pandemie
chodí do lesa se psy více lidí a plaší zvěř. Rovněž je třeba upozornit, aby nalezená mláďata
nebrali do rukou a ponechali je na místě.
- Paní Markéta Stříteská informovala o akci kulturní komise - májový úklid, do kterého se
mohou zapojit občané, rodiny s dětmi, senioři. Smyslem je sbírat odpadky v okolí obce, pytle
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si mohou vyzvednout na obecním úřadě, poté se mohou vyfotit s nasbíranými odpadky a
zaslat na podatelnu obce do 31.5.2020. Účastníci budou slosováni a vylosovaný obdrží
poukaz na nákup do hospody Nad točnou ve výši 1 000,- Kč.
- Pan starosta sdělil, že letošní pouť má být 21. června, dosud není jasné, zda budou kolotoče,
vše záleží na vývoji koronavirové situace.
- Paní doc. Jana Janěková navrhla, že udělá rozhovor s mysliveckým sborem do Zpravodaje o
pohybu lidí po lese a jak se mají chovat.
19. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.25 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 6.5.2020

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Ing. Josef Černoch v.r.

__________________________

Petr Pelc v.r.

__________________________

11

