Zápis
z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 10.12.2019 v 17:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Renata Vajglová
Ověřovatelé:
Ing. Josef Černoch, Markéta Stříteská
Jednání bylo zahájeno v 17:09 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
a 6 občanů.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Renatu Vajglovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Černocha a paní Markétu Stříteskou.
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. Žádost o poskytnutí daru z rozpočtu obce Police na rok 2020 – Záchranná
stanice Bartošovice – předkládá starosta
7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Police na rok 2020 – spolky –
předkládá starosta
8. Záměr odprodeje obecního pozemku parc. č. 5333/4 a části obecního pozemku
parc. č. 5322/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí – předkládá starosta
9. Záměr odprodeje části obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
10. Prodej obecního pozemku parc. č. 5312/2 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 – O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Police – předkládá starosta
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – O místním poplatku ze psů – předkládá
starosta
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – O místním poplatku ze vstupného –
předkládá starosta
14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – O místním poplatku za užívání veřejného
prostranství – předkládá starosta
15. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 – O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – předkládá starosta
16. Demolice rodinného domu č.p. 51 Police – předkládá starosta
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17. Projekt následného využití revitalizovaného území k akci „Prostor
s multifunkčním využitím“ – předkládá starosta
18. Dohody o provedení práce pro neuvolněného člena zastupitelstva – předkládá
starosta
19. Stanovení ceny poplatku za vypouštění odpadních vod v roce 2020 – předkládá
starosta
20. Stanovení limitu pokladního zůstatku – předkládá starosta
21. Jmenování člena školské rady Základní školy a Mateřské školy Police –
předkládá starosta
22. Žádost obce Branky o spolufinancování opravy márnice – předkládá starosta
23. Národní síť zdravých měst – členství – předkládá starosta
24. Revokace usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva obce Police, bodu č. 12/13 a)
a b) – předkládá starosta
25. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2019 – předkládá starosta
26. Návrh rozpočtu na rok 2020 včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje –
předkládá starosta
27. Různé
28. Závěr
Pro navržený program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína
Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková.
Navržený program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise paní doc. Janu Janěkovou, pana Milana Vrbu a
paní Mgr. Karolínu Holl, DiS.
Předsedou byl zvolen pan Milan Vrba
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína
Holl, DiS, doc. Jana Janěková.
Hlasování se zdržel: Milan Vrba
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 XII. zasedání ZO dne 5.11.2019 – úkoly z usnesení byly splněny
Nejdůležitější události:
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Od 1.prosince nastoupila nová administrativní pracovnice obecního úřadu, paní
Renata Vajglová, která zastupuje paní Evu Hermannovou v době mateřské
dovolené.
Dne 15.11. byla realizačně dokončena Hlavní polní cesta HC 8 – směrem ke
Kozaře, chybí stanovení dopravního značení. Následně bude provedena kolaudace.
Probíhá komunikace s odborem životního prostředí ke koordinovanému
závaznému stanovisku ke stavbě Poldr Police.
Řešili jsme zastavení demolice strážního rodinného domu č. 121 u nádraží, kde
mělo dojít k demolici celého objektu, který chceme koupit.
Dne 19.11. se konala členská schůze Svazku obcí pro nakládání s odpady. Od
příštího roku se zvedají sazby za výklop tříděných komodit.
K poslednímu listopadu ukončil pracovní poměr jeden pracovník na VPP a nyní
máme jednoho pracovníka do konce ledna 2020.
Starosta důrazně upozorňuje zastupitele na skutečnost, že za hospodaření obce
podle schváleného rozpočtu odpovídá starosta (zákon o obcích) a není možné, aby
zastupitel objednával zboží či služby bez vědomí starosty potažmo obecního úřadu.
Dnes přišlo na obecní úřad oznámení o novele Nařízení vlády č. 318/20017 Sb. o
odměňování členů zastupitelstev obcí. Materiály budou připraveny do dalšího
zastupitelstva, které se předpokládá v lednu roku 2020.

Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové výborů
a komisí
Kontrolní výbor – předsedkyně Mgr. Karolína Holl, DiS.
Kontrolní výbor vykonal veřejnoprávní kontrolu ZŠ a MŠ Police, do konce roku se sejde ještě
jednou.
Stavební a zemědělská komise – předseda Ing. Josef Černoch
Stavební a zemědělská komise se sešla 2.12.2019, kde probírala demolici domu č.p. 51. Dále
se zabývala žádostmi o odprodej obecního pozemku p.č. 5333/4, části obecního pozemku
5322/1 a části obecního pozemku č. 151/1 vše v k. ú. Police u Valašského Meziříčí. Komise
navrhuje zastupitelstvu zatím záměr prodeje nevyhlašovat z důvodu zatím nevyjasněného
způsobu využití. Dále stavební komise řešila odprodej pozemku 5312/2 a navrhuje prodejní
cenu 400,- Kč/m2 s tím, že budoucí majitelé by měli provést přípojku vody před dokončením
cesty. Rovněž se zabývali obce Branky o podílu naší obce na opravě márnice. Dále projednala
opravu mostku u cesty č. 150, na kterém se stala dopravní nehoda.
Kulturní a sociální komise – předsedkyně Markéta Stříteská
Kulturní a sociální komise se sešla dvakrát a projednala výrobu Betlému, organizaci
rozsvěcování vánočního stromku a předvánoční posezení se seniory.
Zastupitelstvo obce Police vzalo na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí.
6. Žádost o poskytnutí daru z rozpočtu obce Police na rok 2020 – Záchranná stanice
Bartošovice – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost Záchranné stanice a Dům přírody Poodří o poskytnutí daru
z rozpočtu obce na provoz záchranné stanice v Bartošovicích v roce 2020. Žádost je na
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záchranu volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice pro poraněné, či jinak
hendikepované volně žijící živočichy v roce 2020. Požadovaná částka je 3000 Kč. Obec
navrhuje dotaci neposkytnout.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o neposkytnutí daru z rozpočtu obce v roce 2020 ZO ČSOP
Nový Jičín 70/02, pobočný spolek, IČO 47657901, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice na
záchranu volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice pro poraněné, či jinak
hendikepované volně žijící živočichy v roce 2020.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba.
Hlasování se zdrželi: Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2020 a veřejnoprávní smlouvy spolky
Obec Police obdržela žádosti právnických osob o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce
2020. Finanční výbor se těmito žádostmi zabýval a vzhledem k omezeným finančním
možnostem obce navrhl příspěvky jednotlivým žadatelům, které jsou zahrnuty v návrhu
rozpočtu na rok 2020:
Žadatel
- SDH Police - Spolek Klenot Police
- Div.spolek Neřešto
- TJ Police
- PKM Bike Team
- Mysliv. Sdruž.
- Ranč U Hromnice
Celkem

návrh fin.výboru
15.000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
180 000 Kč

požadovaná částka
žádost
žádost
žádost
žádost
žádost
žádost
žádost
žádost

15 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
120 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
200 000 Kč

Na poskytnutí dotace musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva s jednotlivými subjekty.
Návrh veřejnoprávních smluv:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace PKM Bike Team, z.s., IČO:05452589, Police
159, 756 44 p. Loučka
Podmínky smlouvy:
Účel: startovné na závody v ČR, SVK, PL dresy, věcné ceny pro soutěžící, PHM na sečení a
údržbu zeleně v okolí Pumptrackové dráhy a materiálně technické zabezpečení závodů
(startovní čísla, stahovací pásky, propagace akce apod.)
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 01.01.2020 – 30.11.2020
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Vyúčtování dotace do 15.12.2020
Poskytnutí dotace: 15 000,- Kč do

31.01.2020 převodem na účet.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Neřešto, IČO:
03160017 se sídlem Police č. 142, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: ozvučení, osvětlení, energie, kulisy, rekvizity, kostýmy
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2020 – 30.11.2020
Vyúčtování dotace do 15.12.2020
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2020 hotově
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sdružení hasičů ČMS, Sboru dobrovolných
hasičů, IČO: 65469453 se sídlem Police č. 142, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: financování nákladů spojených s dvoudenním autobusovým, poznávacím zájezdem
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.4.2020 – 31.05.2020
Vyúčtování dotace do 31.7.2020
Poskytnutí dotace: 15 000,- Kč do 31.01.2020 na účet
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klenot Police, z.s., IČO: 26660920 se sídlem
Police č. 142, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: udržování tradic v obci (Velikonoce, stavění máje, kácení máje, drakiáda, mikulášská
nadílka, vodění medvěda, pochovávání basy), práce s dětmi.
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2020 – 15.12.2020
Vyúčtování dotace do 15.12.2020
Poskytnutí dotace: 20 000,- Kč do 31.01.2020 hotově
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Jasenec-Police, IČO:
00433128 se sídlem Police č.142, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: myslivecké odpoledne
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.6.2020 – 30.6.2020
Vyúčtování dotace do 31.8.2020
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2020 hotově
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Tělovýchovná jednota Police - spolek, IČO:
70640629 se sídlem Police č.207, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: údržba sportovního areálu, činnost fotbalového oddílu, stavební úpravy ve sportovním
areálu
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2020 – 15.12.2020
Vyúčtování dotace do 15.12.2020
Poskytnutí dotace: 100 000,- Kč (z toho 40.000,- Kč neinvestiční a 60.000,- Kč investiční) do
31.01.2020 na účet
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Ranč U Hromnice, z.s., IČO 06989764 se
sídlem Police 167, 756 44 p. Loučka
Podmínky smlouvy:
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Účel: realizace akce „Hromnice pro Police“, nákup potřebného vybavení – pomůcky pro
cvičení na koních, dárkové předměty pro děti (placky apod.)
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.3.2020 – 30.11.2020
Vyúčtování dotace do 15.12.2020
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2020 na účet
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police:
a) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 ve výši 15.000,- Kč PKM Bike
Team, z.s., IČO: 05452589, Police 159, 756 44 p. Loučka a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
b) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč Divadelnímu
spolku Neřešto, IČO: 03160017 Police č. 142, 756 44 p. Loučka a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
c) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu v roce 2020 ve výši 15.000,-Kč Sdružení hasičů
ČMS, Sboru dobrovolných hasičů, IČO: 65469453 Police č.142, 756 44 p. Loučka a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
d) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč Klenotu
Police, z.s., IČO: 26660920 Police č.142, 756 44 p. Loučka a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
e) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč Mysliveckému
spolku Jasenec-Police, IČO: 00433128 Police č.142, 75644 p. Loučka a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
f) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 ve výši 100.000,- Kč Tělovýchovné
jednotě Police - spolek, IČO: 70640629 Police č.207, 75644 p. Loučka a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
g) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 ve výši 10.000,- Kč Ranči U
Hromnice, z.s., IČO 06989764, Police 167, 756 44 p. Loučka a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína
Holl, DiS., doc. Jana Janěková.
Hlasování se zdržel: Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Záměr odprodeje obecního pozemku parc. č. 5333/4 a části obecního pozemku
parc. č. 5322/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost pana Mariána Biji na odkoupení obecního pozemku parc.č. 5333/4
o výměře 13 m2 a části obecního pozemku parc. č. 5322/1 o výměře cca 112 m2 vše v k.ú. Police
u Valašského Meziříčí. Jedná se o pozemky v lokalitě Výpusta.
Jedná se o veřejný prostor ve stavebním obvodu, který obec bude využívat pro veřejnou zeleň
a nedoporučuje tento prostor zmenšovat.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police neschvaluje vyhlášení záměru odprodeje obecního pozemku parc. č.
5333/4 o výměře 13 m2 a části obecního pozemku parc. č. 5322/1 o výměře cca 112 m2 vše v
k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc.
Jana Janěková.
Hlasování se zdržela: Mgr. Karolína Holl, DiS.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Záměr odprodeje části obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost pana Augustina Minarčíka na odkoupení části obecního
pozemku parc.č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí o celkové výměře cca 25 m2.
Obec plánuje demolici rodinného domu na sousedním pozemku a po vytvoření plochy se
teprve rozhodne o využití i tohoto pozemku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police neschvaluje vyhlášení záměru odprodeje části obecního pozemku
parc. č. 151/1v k.ú. Police u Valašského Meziříčí o celkové výměře cca 25 m2.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS.,
Milan Vrba, doc. Jana Janěková.
Hlasování se zdržel: Jiří Stříteský
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Odprodej obecního pozemku parc. č. 5312/2 – předkládá starosta
Paní Monika Žákovská a pan Matěj Šedý podali dne 29. října 2019 žádost na odprodej obecního
pozemku parc. č. 5312/2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí o celkové výměře 525 m2. Záměr
odprodeje obecního pozemku parc. č. 5312/2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí byl zveřejněn
na úřední desce od 6.11.2019 do 22.11.2019. Obec Police prodává stavební pozemky za 400
Kč/m2. Zastupitelstvu byl předložen návrh kupní smlouvy. Podmínky smlouvy: platba do 30
dnů po podpisu smlouvy a žádné další omezení ohledně budoucího využití pozemku. Na
zastupitelstvu byli přítomni výše uvedení občané, kteří se ke své žádosti vyjádřili. Jedná e o
úzký pozemek, který dle jejich názoru obec na samostatnou stavební parcelu neprodá, navržená
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cena 400,- Kč/m2 je vysoká a navrhli cenu 300,- Kč/m2. Pan starosta odpověděl, že cena pro
pozemky určené k zastavění je stanovena znaleckým posudkem. Vzhledem k tomu, že se
zastupitelé neshodli na výši ceny, pan starosta navrhl odložit projednávání odprodeje na příští
zasedání.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí prodej obecního pozemku parc.č. 5312/2 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí. Prodej bude projednán na dalším jednání zastupitelstvu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS, Milan Vrba, doc. Jana
Janěková.
Hlasování se zdrželi: Jiří Stříteský, Markéta Stříteská
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Police - předkládá starosta
V souvislosti s návrhem zavedení pytlového sběru plastů a aktualizací zákona o odpadech je
zapotřebí vytvořit novou Obecně závaznou vyhlášku – o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání.
Změny oproti minulé vyhlášce:
- Třídění komunálního odpadu se doplní o položku jedlé oleje a tuky,
- u shromažďování tříděného odpadu se ve zvláštních sběrných nádobách upraví u plastů
pytlový sběr s průhlednou barvou a barva popelnice pro jedlé oleje a tuky (černá),
- vytvoří se 3 nové články: sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu, sběr a svoz kovů, sběr a svoz elektroodpadu
- sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu bude obsahovat popis
biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a způsob shromažďování
- sběr a svoz kovů bude popisovat umístění kontejneru na kov a zveřejnění informací
týkajících se kovů
- sběr a svoz elektroodpadu bude obsahovat popis elektroodpadu, způsob shromažďování
a zveřejnění informací týkajících se elektroodpadu
Návrh vyhlášky posoudilo Ministerstvo vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
s připomínkami, které jsou zapracovány do návrhu.
V 17:50 hodin se na jednání zastupitelstva dostavil pan Miroslav Kašík.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Police.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína
Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková.
Hlasování se zdržel: Miroslav Kašík
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů - předkládá
starosta
Dne 15. října 2019 byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
s účinností od 1.1.2020. V novele dochází ke změnám, proto je nutné vydat novou Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, aby odpovídala novele zákona o místních
poplatcích.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku
ze psů.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch,
Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného - předkládá
starosta
Dne 15. října 2019 byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
s účinností od 1.1.2020. V novele dochází ke změnám, proto je nutné vydat novou Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného, aby odpovídala novele zákona o místních
poplatcích.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku
ze vstupného.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch,
Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství - předkládá starosta
Dne 15. října 2019 byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
s účinností od 1.1.2020. V novele dochází ke změnám, proto je nutné vydat novou Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, aby odpovídala
novele zákona o místních poplatcích.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police vydává Obecné závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch,
Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková.
Navržené usnesení bylo schváleno.
V 18:00 hodin se na jednání zastupitelstva dostavil pan Lubomír Hohl.
15. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů - předkládá starosta
Dne 15. října 2019 byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
s účinností od 1.1.2020. V novele dochází ke změnám, proto je nutné vydat novou Obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, aby odpovídala novele
zákona o místních poplatcích.
Obec Police má dosud vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2019 činila 400,- Kč na poplatníka a byla
vytvořena z částky 100,- Kč dle zákona o místních poplatcích (která může být až do výše 250
Kč) a z částky 300,- Kč, která byla vypočítána dle skutečných nákladů roku 2017.
Finanční výbor se zabýval stanovením výše poplatku pro rok 2020. Skutečné náklady na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2018 činily 225 555,- Kč. Tato částka se podělí
počtem poplatníků 614 (587 osob s trvalým pobytem na území obce + 27 staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba). Náklady v r. 2018 na jednoho poplatníka činily tedy 367,35 Kč. Finanční výbor navrhl
zvýšit sazbu poplatků ze současných 400,- Kč na částku 500,- Kč na poplatníka/rok, která bude
tvořena z částky 140,- Kč dle zákona o místních poplatcích a z částky 360,- Kč dle skutečných
nákladů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch,
Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
V 18:05 hodin se na jednání zastupitelstva dostavil Ing. Martin Stromšík.
16. Demolice rodinného domu č.p. 51 Police – předkládá starosta
Na VI. zasedání Zastupitelstva obce Police dne 9.4.2019 byla schválena koupě domu č.p. 51.
s možností využití dotace na demolici. Pan starosta pověřil firmu TYKO Ateliér s.r.o.
vypracováním projektové dokumentace na demolici pro získání dotace. Dne 8.11.2019 firma
TYKO Ateliér s.r.o. předala obci Police vypracovanou projektovou dokumentaci a zároveň ji
podala na Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu pro
ohlášení záměru odstranění stavby. Rozpočtové náklady na demolici jsou ve výši cca 1,690 mil.
Kč. Je vyhlášena dotační výzva k předkládání žádostí. Výše podpory je 70 % uznatelných
nákladů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu Demolice rodinného
domu č.p. 51 Police spolufinancované z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Podpora revitalizace území 2020, podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování projektu.
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, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Projekt následného využití revitalizovaného území k akci „Prostor s
multifunkčním využitím“ – předkládá starosta
Na VI. zasedání Zastupitelstva obce Police dne 9.4.2019 byla schválena koupě domu č.p. 51.
s možností využití dotace na demolici. Představa budoucího využití je následující:
-

Nezpevněná propustná plocha pro příležitostné parkování aut
Prostor pro nové sběrné hnízdo pro ukládání tříděného odpadu
Turistické využití (stojany na kola, lavičky)
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Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. upozornila na povinnost dodržet následné využití po dobu 5 let
a navrhuje zvýšit celkové odhadované náklady na částku 400 000,- Kč. S jejím návrhem
zastupitelstvo souhlasilo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje projekt následného využití revitalizovaného území
„Prostor s multifunkčním využitím“ k akci „Demolice rodinného domu č.p. 51
Police“ v souvislosti s Podporou revitalizace území 2020, podprogram Demolice budov v
sociálně vyloučených lokalitách, kdy řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
dle předloženého návrhu.
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, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
18. Dohody o provedení práce pro neuvolněného člena zastupitelstva – předkládá
starosta
Na školení věnovaném mzdovému účetnictví jsme byli upozorněni, že při jakémkoliv pracovně
právním vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva musí být tento vztah schválen
zastupitelstvem. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. je od 1.6.2018 jmenovaná kronikářkou a tuto
funkci vykonává na základě dohod o provedení práce. Z tohoto důvodu je zapotřebí schválit
dodatečně uzavření dohod o provedení práce pro paní Mgr. Karolínu Holl, DiS. s účinností od
1.6.2018.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření dohod o provedení práce mezi Obcí Police a
Mgr. Karolínou Holl, DiS., Police 92, 756 44 p. Loučka pro výkon funkce kronikáře
s účinností od 1.6.2018.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Nehlasovala: Mgr. Karolína Holl, DiS. z důvodu střetu zájmu
Navržené usnesení bylo schváleno.
19. Stanovení ceny poplatku za vypouštění odpadních vod v roce 2020
Obec Police provozuje čistírnu odpadních vod. Na rok 2020 je třeba stanovit poplatek za stočné
a oznámit cenu stočného za vypouštění odpadních vod na úřední desce.
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Dle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s přílohou č.12 k vyhlášce MZ ČR č.
428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je stanovena roční spotřeba vody 36 m3 na 1
obyvatele v bytech a rodinných domech s tekoucí teplou vodou.
V roce 2019 je cena pro stočné 14,50 Kč za m3 bez DPH. Dle kalkulace pro výpočet ceny pro
stočné na rok 2020 vychází jednotkové náklady za 1m3 30,60 Kč bez DPH. Při stanovené roční
spotřebě vody 36 m3 by činilo stočné na rok 1 101,60 Kč bez DPH.
Členové finančního výboru na svém jednání navrhli ponechat stávající cenu tj. 600,- Kč včetně
DPH/osobu/rok i pro rok 2020. Po konzultaci s odborným dozorem je proto v kalkulaci ceny
pro stočné vyčíslena ztráta ve výši 231 750,- Kč, která bude hrazena obcí. Po zakalkulování
ztráty vychází cena pro stočné 15,15 Kč/m3
Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu schválit cenu za stočné pro rok 2020 ve výši 15,15 Kč
bez DPH/1m3. Právnickým osobám bude fakturováno dle předloženého vyúčtování spotřeby
vody vynásobené cenou za stočné 15,15 Kč bez DPH/1m3.
Z důvodu změny sazby DPH z 15 % na 10 % od 1.5.2020, je doporučeno daňovým poradcem
vybírat stočné až po změně sazby, a proto se navrhuje stanovit termín splatnosti stočného od
1.5.2020 do 31.7.2020.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police
a) bere na vědomí kalkulaci stočného pro rok 2020.
b) schvaluje výši stočného s účinností od 1.1.2020 ve výši 15,15 Kč bez DPH/1m3
c) stanovuje termín splatnosti stočného pro fyzické osoby od 1.5.2020 do 31.7.2020
a pro právnické osoby do 14 dnů po předložení vyúčtování spotřeby vody.
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, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
20. Stanovení limitu pokladního zůstatku – předkládá starosta
V roce 2004 byl zastupitelstvem obce stanoven pokladní limit na 50.000,- Kč. Vzhledem
k tomu, že se zvyšují poplatky, které platí občané v hotovosti, je tento limit nedostačující a
proto se navrhuje pokladní limit navýšit na 100.000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police stanovuje pokladní limit dle návrhu.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
21. Jmenování člena školské rady Základní školy a Mateřské školy Police –
předkládá starosta
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) je povinností zřizovatele jmenovat člena
školské rady. Pro místní školu je stanovena tříčlenná školská rada, do které jednoho člena
jmenuje zřizovatel, jednoho člena volí zákonní zástupci dětí a jednoho člena volí pedagogičtí
pracovníci. Zřizovatel, obec Police, navrhuje jako svého zástupce paní Markétu Stříteskou,
Police 206, která s kandidaturou souhlasí.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police jmenuje členku školské rady Základní školy a Mateřské školy
Police paní Markétu Stříteskou, Police 206.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržela: Markéta Stříteská
Navržené usnesení bylo schváleno.
22. Žádost obce Branky o spolufinancování opravy márnice – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost obce Branky o spolufinancování opravy márnice vč. rozpočtu na
tuto akci. Předpokládaná částka je cca 324.000,- Kč. Dle uzavřené dohody o provozování
veřejného pohřebiště s obcí Branky, hradí obec Police náklady na hřbitov ve výši 30%.
V případě nezískání dotace na tuto opravu by obec Branky poměrnou část po naší obci
požadovala.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí žádost obce Branky o spolufinancování opravy
márnice.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
23. Vstup obce Police do asociace Národní síť Zdravých měst ČR – předkládá
starosta
Obec Police má zájem o členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR certifikované OSNWHO a o realizaci programu Zdravé město dle mezinárodních standardů.
Národní síť Zdravých měst České republiky z.s.p.o. (dále jen „NSZM ČR“) je asociací
municipalit v České republice, která byla založena v roce 1994.
V současné době zastřešuje více než 130 měst, obcí, mikroregionů, MAS a krajů. Asociace je
založena jako sdružení právnických osob dle § 20f a násl. obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., v
úplném znění zák. č. 47/1992Sb. Registrace asociace: spolkový rejstřík, vedený u Městského
soudu v Praze, spisová značka L 58724.
Posláním asociace NSZM ČR je propojovat municipality a odborné organizace v České
republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu
uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Vstupem do asociace NSZM ČR může město využívat následující služby a aktivity:
sdílení dobré praxe mezi členy (průběžný přístup k osvědčeným řešením
a aktivitám napříč celou ČR ve všech tématech rozvoje);
vzdělávání a přístup k aktuálním informacím pro pracovníky úřadu
i volené zástupce (akreditované vzdělávání, tematické semináře, webináře ad.);
využívání know-how asociace v oblasti strategického plánování a řízení
(konzultace s nezávislými experty, metodická doporučení, přístup k datům ad.);
podpora v oblasti zapojování veřejnosti (facilitace plánovacích akcí, konzultace s
experty, online nástroje pro práci s veřejností ad.);
průběžný přístup k aktuálním informacím o dostupných grantech a finančních
zdrojích, vč. posílení možností pro jejich získávání.
V neposlední řadě „Zdravé město - obec Police“ je vizitkou kvality pro návštěvníky i
mezinárodní partnery obce – podpoří dobrou image vůči obyvatelům i návštěvníkům.
Pro další postup je nutné, aby byly ustanoveny základní odpovědnosti za program Zdravé Město
- obec Police:
•
politik odpovědný za realizaci programu Zdravé město - obec Police
Karel Hlavica
•
koordinátor programu Zdravé město - obec Police
Mgr. Karolína Holl, DiS.
Členství pro obce do 2000 obyvatel je ZDARMA.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje:
1.
členství obce Police v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky,
2.
Deklaraci Zdravé město – obec Police v předloženém znění, pověřuje Karla Hlavicu
jako politika programu Zdravé město – Police a Mgr. Karolínu Holl, DiS. jako
koordinátora programu Zdravé město - Police
Zodpovídá: starosta

termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, 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.
24. Revokace usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva obce Police, bodu č. 12/13 a) a
b)
Na XII. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 5.11.2019, pod bodem usnesení 12/13 a),
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na přípravu projektu „Obnova kaple
v Policích“ v rámci Ministerstva pro místní rozvoj v programu Podpora rozvoje regionů 2019+.
Z důvodu nevyhlášení tohoto dotačního titulu je nutné toto usnesení zrušit bez náhrady.
Pod bodem 12/13 b) zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na přípravu projektu
„Obnova víceúčelového hřiště v Policích“ v rámci Ministerstva pro místní rozvoj v programu
Podpora rozvoje regionů 2019+. Vzhledem k tomu, že je vyhlášen MMR konkrétní nový
program, je nutné toto usnesení zrušit a nahradit novým.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police:
a) revokuje usnesení č. 12/13a) podání žádosti o dotaci na přípravu projektu „Obnova kaple
v Policích“ v rámci Ministerstva pro místní rozvoj v programu Podpora rozvoje regionů
2019+ z XII. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného 5.11.2019 a nahrazuje ho novým
usnesením.
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova kaple v Policích“ v rámci projektu
129 660 – údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020 v rámci národního
dotačního titulu Ministerstva zemědělství.
c) revokuje usnesení č. 12/13b) podání žádosti o dotaci na přípravu projektu „Obnova
víceúčelového hřiště v Policích“ v rámci Ministerstva pro místní rozvoj v programu Podpora
rozvoje regionů 2019+, konaného 5.11.2019 a nahrazuje ho novým usnesením.
d) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Obnova víceúčelového hřiště v Policích" v
rámci programu MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT
117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
25. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2019
Úprava rozpočtu č. 7 na rok 2019 představuje navýšení v příjmech o + 1 013 380,- Kč a ve
výdajích navýšení o + 1 013 380,- Kč.
Příjmy:
Pol. 1111 - Daň z příjmu f.o. ze závislé činnosti – navýšení o + 20 000,- Kč
Pol. 1113 – daň z příjmu f.o. srážková – navýšení o + 33 000,- Kč
Pol. 1211 – DPH – navýšení o + 107 000,- Kč
Pol. 1334 – odvody za odnětí zem. půdy – navýšení o + 3 000,- Kč
Pol. 1381 – daň z hazardu – navýšení o + 2 000,- Kč
Pol. 4116 – dotace od ÚP - navýšení o + 65 047,- Kč
Pol. 4116 – dotace na obnovu les. porostů a šetrnou technologii - navýšení o + 1 324 200,- Kč
Pol. 4116 – dotace pro ZŠ – navýšení o + 104 230,- Kč
V § 1032 – Lesní hospodářství – snížení o – 660 320,- Kč z důvodu nižších prodejních cen dříví
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 11 000,- Kč za věcná břemena
V § 2321 – Splašková kanalizace – navýšení o + 1 000,- Kč za stočné
V § 3399 – Ostatní záležitosti kultury – navýšení o + 3 223,- Kč za prodej kelímků
Výdaje
V § 1032 – Lesní hospodářství – navýšení o + 707 400,- Kč za služby v lesích, nátěry,
oplocenky, pěstební práce
V § 2212 – Silnice – navýšení o + 38 000,- Kč na dopravní značky
V § 2321 – splašková kanalizace – navýšení o + 16 000,- Kč na přípravné práce akce oprava
dešťové kanalizace od točny k rozcestí
V § 3113 – Základní škola – navýšení o + 104 230,- Kč , jedná se o průtokovou dotaci na projekt
šablon
V § 3419 – Ostatní sportovní činnost – navýšení o + 10 000,- Kč na věcné dary pro sportovní
akce
V § 3639 – Komunální služby - navýšení o + 90 750,- Kč na pracovníky VPP
V § 3725 – Využívání ostatních odpadů – navýšení o + 20 000,- Kč na zpevněnou plochu pod
kontejnery pro plasty, sklo
V § 5512 – Požární ochrana – navýšení o + 27 000,- Kč na úpravu hasičského auta
Z důvodu případného provedení rozpočtového opatření navrhujeme zastupitelstvu schválit
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
provedení rozpočtového opatření č. 8/2019 k 31.12.2019 starostou obce dle § 16 zák. č.
250/2000 Sb., jímž dochází ke změnám rozpočtu obce.
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Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 7 obce Police na rok 2019
dle předloženého návrhu.
b) Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu obce k případné dodatečné úpravě
rozpočtu na rok 2019.
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, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
26. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje
Návrh rozpočtu byl zveřejněn a vyvěšen na úřední desce i elektronické dne 22.11.2019.
Předpokládané celkové příjmy včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje činí
12 606 000,- Kč, předpokládané celkové výdaje včetně sociálního fondu a fondu rezerv a
rozvoje činí 12 420 000,- Kč a Financování - 186 000,- Kč (splátka úvěru).
třída 1 – Daňové příjmy
10 246 000,-- Kč, třída 5 – Běžné výdaje
11 845 000,-- Kč,
třída 2 – Nedaňové příjmy 1 934 666,-- Kč, třída 6 - Kapitálové výdaje
575 000,-- Kč
třída 3 – Kapitálové příjmy
256 000,-- Kč, Výdaje celkem
12 420 000,-- Kč
třída 4 - Přijaté transfery
169 334,-- Kč
Příjmy celkem
12 606 000,-- Kč Financování
- 186 000,-- Kč
Největší předpokládané příjmy představují daňové příjmy ve výši 10 246 000,- Kč a dále příjmy
z prodeje dříví 1 210 000,- Kč, příjmy z prodeje pozemků 256 000,- Kč a přijaté transfery 169
334,- Kč. Poplatek za odvoz odpadu je ve výši 500,- Kč na poplatníka a rok.
Největší předpokládané výdaje jsou:
Výdaje v obecních lesích 1 710 000,- Kč, výdaje na demolici domu č. 51 – 490 000,- Kč, na
stavbu chodníku od točny k rozcestí včetně opravy dešťové kanalizace 2 127 000, zpracování
projektů na rozšíření splaškové kanalizace v Rozsocháčí a k farmě 230 000,- Kč, výdaje na
školství 1 109 000,- Kč – v tom 1 100 000,- Kč neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Police na
provozní náklady, výdaje na zastupitelstvo obce 1 167 000,- Kč, na činnost místní správy 1
465 000,- Kč. Splátka jistiny úvěru v roce 2020 činí 186 000,- Kč.
Návrh rozpočtu počítá ve výdajích s poskytnutím finanční dotace na činnost místních spolků:
Tělovýchovná jednota Police – 100 000,- Kč (z toho 40 000,- Kč neinvestiční dotace a 60 000,Kč investiční dotace), Spolek Klenot Police – 20 000,- Kč, Divadelní spolek Neřešto – 10 000,Kč, SDH Police – 15 000,- Kč, Myslivecké sdružení Jasenec-Police – 10 000,- Kč, PKM Bike
Team – 15 000,- Kč. Ve výdajích se rovněž počítá s neinvestičním transferem z rozpočtu obce
mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na dofinancování sociálních služeb 58 700,- Kč.
Součástí rozpočtu obce je i rozpočet sociálního fondu, který je tvořen dle Statutu sociálního
fondu přídělem z rozpočtu obce 50 000,- Kč a zůstatkem z minulých let 10 000,- Kč. Ze
sociálního fondu se hradí příspěvek na stravné, ošatné, rekreaci a penzijní připojištění.
Fond rezerv a rozvoje je tvořen ročním přídělem z rozpočtu obce dle schváleného Plánu
financování obnovy kanalizace a ČOV ve výši 280 000,- Kč.
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Paní účetní sdělila, že z důvodu schválení poskytnutí dotace Ranči u Hromnice je nutné navýšit
běžné výdaje o 10.000,- Kč a daňové příjmy rovněž o 10.000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočet obce Police na rok 2020 včetně sociálního
fondu a fondu rezerv a rozvoje takto:
třída 1 – Daňové příjmy
10 256 000,-- Kč,
třída 2 – Nedaňové příjmy
1 934 666,-- Kč,
třída 3 – Kapitálové příjmy
256 000,-- Kč,
třída 4 - Přijaté transfery
169 334,-- Kč,
Příjmy celkem
12 616 000,-- Kč
třída 5 – Běžné výdaje
11 855 000,-- Kč,
třída 6 – Kapitálové výdaje
575 000,-- Kč,
Výdaje celkem
12 430 000,-- Kč
Financování
- 186 000,-- 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, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
27. Různé
Pan Josef Mikulenka, předseda Tělovýchovné jednoty spolek Police, poděkoval zastupitelstvu
za podporu a požádal, zda by bylo možné dát TJ dar ve formě dříví pro stavbu skladu na hřišti.
Přítomný pan Jaroslav Enšpigl informoval přítomné zastupitele o jednáních s p. starostou ve
věci vybudování zábradlí u cesty na Výpustě. Je tam sráz a už se stalo, že tam spadl malý kluk.
Upozorňuje, že starosta bere na sebe odpovědnost za případnou nehodu. Pan starosta po
projednání ve stavební komisi navrhuje udělat dřevěné zábradlí, s tím p. Enšpigl nesouhlasí a
požaduje záznam z jednání stavební komise, kde se to projednávalo. Pan Enšpigl navrhuje
udělat tzv. larzeny, pozvat technika, ať navrhne řešení, protože s ním p. starosta nekomunikuje.
Dále se ptal, proč by měl kácet tuje, když jsou na obecním pozemku. Pan starosta odpověděl,
že se takto dohodli.
Pan Enšpigl rovněž požaduje, aby i na Výpustě byla dopravní značka Zóna 30, protože řidiči
tam jezdí rychle a je třeba s tím něco udělat. K tomu p. Vrba uvedl, že zřízení obytné zóny na
horním konci trvalo cca 1,5 roku a doporučil p. Enšpiglovi, aby se všichni, kdo v dané lokalitě
bydlí, domluvili a přednesli svou představu řešení situace.
Pan Enšpigl poukazoval i na pozdní sečení trávy na Výpustě, která byla posečena až po
upozornění.
Rovněž kritizoval, že si musel zaplatit vjezd k domu, myslí si, že by to měla platit obec všem.
Pan starosta odpověděl, že vjezd k domu je sice na obecním pozemku, ale vybudování je na
náklady vlastníka sousední nemovitosti.
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28. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 12.12.2019

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Ing. Josef Černoch v.r.

__________________________

Markéta Stříteská v.r.

__________________________
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