Zápis
z XI. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 1.10.2019 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Ing. Martin Stromšík, doc. Jana Janěková
Jednání bylo zahájeno v 18:02 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva
a 5 občanů.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Ing. Martina Stromšíka, paní doc. Janu
Janěkovou.
1. Schválení 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. Informace ředitelky školy – předkládá starosta
7. Informace o grantu WIFI4EU – předkládá starosta
8. Žádost o spolupráci – předkládá starosta
9. Žádost o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně v okolí kaple a obecního
úřadu“ – předkládá starosta
10. Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Police za roky 2015-2019 –
předkládá starosta
11. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2023– předkládá starosta
12. Různé
13. Závěr
Pro navržený program hlasovali: Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta
Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržený program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise paní Markétu Stříteskou, pana Petra Pelce a pana
Ing. Josefa Černocha.
Předsedkyní byla zvolena paní Markéta Stříteská.

Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Návrhová komise byla zvolena dle návrhu.
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
Připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
Plnění usnesení: z X. zasedání ZO dne 27.8.2019 – úkoly z usnesení byly splněny
Nejdůležitější události:
• Byla dokončena oprava vstupu budovy obecního úřadu včetně položení dlažby,
ještě bude proveden nátěr fasády celého úřadu.
• Dne 5.9.2019 byla dokončena hlavní polní cesta HC 8 – směrem ke Kozaře, chybí
výsadba stromů okolo cesty
• Pokračují práce na vedlejší polní cestě VC 11 – od nádraží ČD ke Stráni, naváží se
podkladové vrstvy, dodavatelskou firmou byla naceněna zbývající část od začátku
nové cesty směrem ke kapličce – cena 225 tis. Kč
• Byla provedena výměna poškozených mantinelů a sítí na víceúčelovém hřišti na
dolním konci obce.
• Probíhá nákup vybavení z výhry v soutěži Obec přátelská rodině.
• Dodavatelská firma dokončila odvodnění místních komunikací na dolním konci a
zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad u č.p. 98
• V příštím týdnu budou osazeny měřiče rychlosti na vjezdu do obce od Kelče a na
dolním konci naproti Žákovskému.
• Pan starosta z Loučky odpověděl na náš dotaz ve věci přechodu pro chodce u
zastávky autobusů v Loučce, kde vystupují a nastupují děti i z naší obce. Je to
záležitost dohody vlastníků pozemků vedle nástupního ostrůvku a vybudování
chodníku na protější straně komunikace a propojení přechodem pro chodce.
V řešení problému pokračují.
• K situaci na odbočení do Polic od Loučky na silnici II/150 je svoláno jednání
s Ředitelstvím silnic na konec tohoto týdne.
• Obdrželi jsme poděkování od předsedkyně spolku Ranč u Hromnice Nely
Petřkovské za finanční podporu, díky které získali dotaci od Zlínského kraje. Za
obdržené peníze zakoupili vybavení pro koně a jezdce. Hlavní položkou bylo
speciální dětské sedadlo na poníky s veškerým příslušenstvím. Díky podpoře
mohou nadále rozvíjet a zkvalitňovat svoje služby.
• Starosta seznámil zastupitele s počtem a výši dotací, které obec podala od roku
2018, celkem je to 30 žádostí o dotaci.
• Dne 28. 9. se konal již 9 ročník závodu horských kol – Polický okruh. Letošní
ročník byl obohacen o kategorie neslyšících v rámci Evropského poháru MTB

neslyšících (účasti závodníků z Rakouska a Maďarska) Vítěz v hlavním závodu
byl neslyšící závodník z Maďarska)
V 18:10 na jednání se dostavil pan Miroslav Kašík
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
Finanční výbor (předseda Miroslav Kašík) se sešel 12.9.2019 a projednával střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020-2023, který je na programu dnešního jednání.
Kontrolní výbor se nesešel.
Kulturní a sociální komise (předsedkyně Markéta Stříteská) v neděli 15.9.2019 uspořádala
Vítání občánků, na kterém byly přivítány 3 děti. Během příštího týdne se bude realizovat výroba
slaměného betlému, který by se slavnostně otevíral 1.12.2019 v rámci rozsvěcování vánočního
stromu. 25.11. se uskuteční přednášky pana Jindry: Jak se točí dokumentární filmy. V lednu je
poté naplánována přednáška pana Štěpánka: Omán.
Stavební a zemědělská komise (předseda Ing. Josef Černoch) se sešla 23.9.2019 a projednávala
žádost o spolupráci paní Číhalové, stavební akce na příští rok, rozmístění košů pro pejskaře,
které jsme nakoupili v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019, pořadí vybudování
komunikací a v neposlední řadě pokrytí wifi signálem.
6. Informace ředitelky školy - předkládá starosta
Od 1.8.2019 je ve vedení Základní školy a Mateřské školy Police paní Mgr. Lucie Kristová,
která podala zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Police.
Paní ředitelka uvedla, že pan Mgr. Drahomír Buksa a paní Jarmila Hrubanová odešli do
důchodu. Na místo ředitele nastoupila paní Mgr. Lucie Kristová, na místo učitelky do MŠ
nastoupila Mgr. Lucie Mašlaňová a také nastoupila nová paní učitelka do ZŠ Mgr. Miroslava
Dufková. Základní škola by chtěla pokračovat v enviromentální výchově, kde patří pohyb o
přestávkách na zahradě, úklid lesa na Den Země, krmení zvířat v lese, třídění odpadů, dále se
škola zapojila do programu ovoce a zelenina do škol, proběhne také návštěva zimního stadionu.
Nově se založil cyklistický kroužek a v něm budeme podnikat výlety do okolí. Dále paní
učitelka Walterová založila výtvarný kroužek a paní učitelka Dufková čtenářský kroužek, který
spolupracuje s knihovnicí Evou Hermannovou. Paní učitelka Luhanová nadále bude vést
kroužek Veselé pískání pro zdravé dýchání, který je nově rozšířen i pro děti z MŠ. Děti straší 4
let ze školky se nově mohou zúčastnit plaveckého kurzu, pro děti 3. a 4. ročníku ZŠ je povinný.
Základní škola se zapojila do projektu Šablony II., který je financován EU, ZŠ si vybere
z vybraných šablon a finanční prostředky, které nevyčerpají zůstanou ZŠ a mohou je využít na
nákup jiných potřeb či vybavení. Od září probíhá výuka angličtiny i pro žáky prvních ročníků.
V současné době probíhá výměna herních prvků na zahradě, výměna bude během dvou dnů
hotová. Nově také probíhá výměna stolů a židlí do školní jídelny v rámci soutěže Obec přátelská
rodině 2019, za což patří velké díky Mgr. Karolíně Holl, která nás do soutěže přihlásila.
Paní Markéta Stříteská se dotázala, zda budou děti ze ZŠ vystupovat na rozsvícení vánočního
stromu. Paní ředitelka odpověděla, že pokud je znám přesný termín, můžeme se domluvit přímo
s paní učitelkou Luhanovou, která vystoupení s dětmi každoročně nacvičuje. Paní Markéta
Stříteská také navrhla uspořádání dětské karnevalu, který v obci již 3 roky není.
V 18:30 se na jednání dostavila paní Mgr. Karolína Holl.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informace ředitelky školy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Informace o grantu WIFI4EU – předkládá starosta
Dne 11.9.2019 se uskutečnila schůzka se zástupci firmy Numeri v souvislosti s realizací grantu
WIFI4EU. Na schůzce se projednávala možnost napojení obce na vysokorychlostní internet,
náklady na připojení a také výdaje spojené s provozováním vysokorychlostního internetu. Obec
Police navrhuje odstoupení od Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy
Wifi4EU. Dále navrhuje pouze vybudování dvou přístupových bodů jako přípravu pro realizaci
elektronických úředních desek.
Na jednání zastupitelstva se dostavil ředitel společnosti Numeri pan Tomáš Táborský, který
zastupitelům objasnil náklady na vybudování a provoz sítě Wif-fi v rámci grantu WIFI4EU.
Náklady na provoz sítě Wi-fi by se pohybovaly v rámci 10 - 15 tisíc Kč měsíčně vzhledem
k zabezpečení stálého vysokorychlostního připojení. Jako náhradní variantu by bylo možné
vybudovat pouze dvě místa s přístupem k Wi-fi pro budoucí elektronické úřední desky.
Vybudování těchto bodu by se pohybovalo zhruba okol 2000 Kč za jeden bod a měsíční
poplatek za připojení by se pohyboval okol 150 Kč/ jeden bod. Záleželo by zda by v rámci
těchto bodů bylo i zpřístupněno prohlížení internetových stránek např. obce nebo pouze úřední
deska. Podmínky pro vybudování těchto bodů jsou přímá viditelnost na školu a napojení na
elektrickou energii. V diskusi zazněly otázky na možnost zabudování připojení do elektronické
úřední desky, vybudování pouze jedné elektronické úřední desky, jak se omezuje přístup
k internetovým stránkám. Pan Táborský odpověděl, že zabudování připojení je technicky
náročnější a přístup k internetovým stránkám se omezuje např. na hodinu a poté se musí 3
hodiny čekat na znovu připojení. Paní Mgr. Karolína Holl odpověděla, že vybudování pouze
jedné úřední desky nejde, z důvodu podání žádosti o dotaci na dvě el. úřední desky v rámci
dotačního titulu Efektivní veřejná správa Operačního programu Zaměstnanost.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o odstoupení Dohody o grantu v rámci nástroje pro
propojení Evropy Wifi4EU a pověřuje starostu zasláním ukončení dohody.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.

Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Žádost o spolupráci – předkládá starosta
Obci Police byla doručena dne 16.9.2019 žádost o spolupráci od paní Číhalové. Žádost se týká
pomoci řešení vodních poměrů v lokalitě u domu č.p. 61 „U mlýna“. Stavební a zemědělská
komise provedla dne 23.9.2019 za účasti paní Číhalové místní šetření, kde se vyjasňovaly
požadavky na řešení odtoku vody z dané lokality.
Závěrem místního šetření bylo dohodnuto kontaktování vodohospodáře, který navrhne možné
řešení této situace. Pan Milan Vrba navrhl kontaktovat Povodí Moravy a Lesy ČR jako správu
toků, aby provedli vyčištění a prohloubení koryta toku Loučka. Dále paní Číhalová navrhovala
vybudování veřejného osvětlení v této lokalitě. Pan starosta uvedl, že ve zmíněné lokalitě není
zvýšený pohyb chodců a není zde ani chodník. Obec zde také nemá dostatečně velký pozemek,
na kterém by veřejné osvětlení mohla vybudovat. Paní Číhalová vznesla požadavek na opravu
veřejného rozhlasu. Pracovník firmy, která zajišťuje servis veřejného rozhlasu byl v této
lokalitě a rozhlas fungoval.
Pan starosta informoval zastupitele o projednání cyklostezky na zastupitelstvu v Brankách, kde
se dohodli, že budou pokračovat ve výkupu pozemků i za zvýšenou cenu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí žádost paní Číhalové.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ingr. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Žádost o dotaci na projekt „Revitalizaci zeleně v okolí kaple a obecního
úřadu“– předkládá starosta
Na X. jednání Zastupitelstva obce Police konaného dne 27.8.2019 se projednával návrh
revitalizace zeleně v okolí kaple a obecního úřadu předložený paní Ing. Pavlou Lorenzovou.
Do návrhu byly zapracovány změny přednesené na zastupitelstvu. Revitalizace zeleně by mohla
být financována v rámci 132. výzvy Operačního programu životní prostředí. Výše dotace je
60 % uznatelných výdajů. Minimální výše uznatelných výdajů činí 250 000 Kč bez DPH.
Výzva je průběžná a termín podání žádosti je do 31.10.2019.
Návrh paní Ing. Pavly Lorenzové se týká zeleně v okolí kaple a obecního úřadu včetně pítka a
přístupového chodníku. Hřiště u obecního úřadu není součástí návrhu. Rozpočtové náklady na
projekt jsou cca 404 000 Kč včetně DPH. Podíl obce je cca 250 000 Kč.
Pan starosta seznámil zastupitele s novým návrhem revitalizace zeleně v okolí kaple a obecního
úřadu. Hřiště u OÚ není v rámci návrhu řešeno z důvodu vysokých neuznatelných nákladů
v rámci žádosti o dotaci. Paní Mgr. Karolína Holl se zeptala, zda bude zpracován projekt na
hřiště, jelikož v listopadu bude vyhlášena výzva Ministerstva pro místní rozvoj. Pan Ing. Martin
Stromšík upozornil na kolizi mezi opravou krovů kaple a výsadbou zeleně.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně
v okolí kaple a obecního úřadu“ v rámci výzvy č. 132. Operačního programu Životní
prostředí.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování projektu „Revitalizace zeleně v okolí
kaple a obecního úřadu“ v maximální výši 250 000 Kč.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Police za roky 2015-2019–
předkládá starosta
Městský úřad Valašské Meziříčí vypracoval návrh zprávy o uplatňování Územního plánu
Police. Zpráva byla projednána podle § 47 odst. 1 až 3 stavebního zákona s dotčenými orgány,
krajským úřadem, obcí Police (obec, pro kterou je ÚP pořizován) a sousedními obcemi.
Pořizovatel, spolu s určeným zastupitelem, starostou obce – Karlem Hlavicou, na základě
výsledků projednání - uplatněných připomínek, požadavků a podnětů, upravil návrh Zprávy o
uplatňování územního plánu a podle § 47 odst. 4stavebního zákona.
Na jednání zastupitelstva byl přítomen pan Josef Mikulenka a pan René Wikler, kteří měli
zažádáno o změnu územního plánu. Pan Josef Mikulenka i pan René Wikler přednesli své
požadavky na rozšíření územního plánu. Pan Mikulenka požaduje rozšíření zastavitelného
území v horní části obce – Rozsocháčí z důvodu plánované stavby rodinného domu, pan Wikler
požaduje rozšíření zastavitelného území v lokalitě za ulicí z důvodu plánované výstavby
rodinného domu. Městský úřad Valašské Meziříčí se k žádostem o změnu vyjádřil negativně z
důvodu dosud nezastavěných ploch určených k individuálnímu bydlení vymezených
v územním plánu. Za roky 2015-2019 bylo zastavěno 10 % z celkové plochy určené pro
individuální bydlení. Pan starosta donesl v papírové podobě územní plán a následovala diskuse.
Požadavky na rozšíření územního plánu by také zahrnovaly vybudování inženýrských sítí
k daným pozemkům a vybudování komunikace, které by Obec Police musela zafinancovat.
Obec Police se nepřiklání k rozšiřování zastavitelného území, když uvnitř obce je dostatek
ploch určených k zastavění. Následovalo hlasování.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Police za uplynulé období 8/2015 – 7/2019 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č.
1 Územního plánu Police. Dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a e), § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Miroslav Kašík, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch,
Proti navrženému usnesení se hlasovali:
Petr Pelc, Milan Vrba, Lubomír Hohl,
Hlasování se zdrželi:
Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Holl.
Navržené usnesení nebylo schváleno.
11. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2023 – předkládá starosta
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2023 byl zveřejněn na úřední desce
13.9.2019.
V příjmech se předpokládají běžné daňové, nedaňové příjmy a dotace ze SR.
V neinvestičních výdajích se plánuje v r. 2020 demolice domu č.p. 51, oprava komunikace u
obecního úřadu, revitalizace zeleně v okolí kaple a obecního úřadu, oprava krovů kaple a
víceúčelového hřiště.
V dalších letech budou běžné provozní výdaje.
V investičních výdajích se plánuje:
v roce 2020 - dobudování komunikace na Výpustě, vybudování chodníku od točny k rozcestí,
zahájení přípravných prací – komunitní centrum, koupě drážního domku, výkup pozemků pro
stavbu poldru a cyklostezky a zahájení výstavby cyklostezky.
V roce 2021 - pokračování výkupu pozemků pro stavbu poldru, vybudování komunikace pod
klubovnou, dobudování místních komunikací v obci, vybudování chodníku od Bartoňového
k nádraží, vybudování přestupního terminálu u ČOV a pokračování stavby cyklostezky.
V roce 2022 - dobudování splaškové kanalizace Rozsocháčí a k farmě, dobudování komunikace
pod klubovnou, pokračování stavby poldru a cyklostezky.
V roce 2023 - stavba poldru a komunitního centra.
V roce 2020 bude splacen úvěr na akci splašková kanalizace a ČOV.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2023 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Milan Vrba, Mgr. Karolína Holl, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.

Pan Jiří Stříteský nebyl přítomen hlasování.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Různé
Jednání byl přítomen pan Jaromír Žídek, který upozornil na nekvalitně opravenou cestu v ulici
kolem lípy. Po diskusi byla domluvena prohlídka poškozené cesty na středu 2.10.2019
v odpoledních hodinách.
Pan Miroslav Kašík seznámil zastupitele s novým jízdním řádem platným od 15.12.2019, došlo
k posílení spojů na trati Kunovice-Loučka – Valašské Meziříčí.
Pan Milan Vrba navrhl zakoupení vánočního stromu (kavkazská jedle) z Ratiboře za cenu 10002000 Kč. Zastupitelé diskutovali nad umístěním vánočního stromu. Z diskuse vyplynulo, že
vánoční strom bude umístěn v prostoru točny. Paní Markéta Stříteská připomněla, že dne
1.12.2019 se uskuteční slavnostní otevření vánočního betlému a s ním i rozsvícení vánočního
stromu.
Paní doc. Jana Janěková navrhla zabývat se na zastupitelstvu dotačními tituly, které zasílá paní
Mgr. Karolína Holl.
12. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 21:24
Zápis byl vyhotoven dne 2.10.2019

Karel Hlavica

__________________________

Ing. Martin Stromšík

__________________________

doc. Jana Janěková

__________________________

