Zápis
ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 30.4.2019 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Milan Vrba, doc. Jana Janěková
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 10 členů
zastupitelstva a 2 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Milana Vrbu a 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. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „Stavební lokalita Výpusta – Police, I. etapa –
provizorní komunikace“ – předkládá starosta
7. Různé
8. Závěr
Pan starosta navrhl doplnit program zastupitelstva o žádost o podporu provozu Linky bezpečí,
z.s., rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 a výběrové řízení – Pacht Vodní nádrž Nad
Revírem.
Doplněný návrh programu:
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. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „Stavební lokalita Výpusta – Police, I. etapa –
provizorní komunikace“ – předkládá starosta
7. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. – předkládá starosta
8. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 – předkládá starosta

9. Výběrové řízení – Pacht Vodní nádrž Nad Revírem – předkládá starosta
10. Různé
11. Závěr
Pro navržený doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Milan Vrba.
Navržený doplněný program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Ing. Josefa Černocha, pana Petra Pelce a
paní Markétu Stříteskou.
Předsedou byl zvolen pan Petr Pelc.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Návrhová komise byla zvolena dle návrhu.
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
Na jednání zastupitelstva se v 18:05 dostavila paní Mgr. Karolína Holl, DiS..
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. přednesla oprávněnou připomínku k bodu usnesení č. 06/06
z VI. jednání Zastupitelstva obce Police konaného dne 9.4.2019.
Zveřejněné usnesení:
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 ve výši
10 000,- Kč Ranči U Hromnice, z.s., IČO: 06989764, Police 167, 756 44 p. Loučka.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování ve výši max. 10 % na projekt do
programu Zlínského kraje MAS04-19 Podpora mládeže na krajské úrovni jehož žadatelem je
Ranč U Hromnice, z.s., IČO: 06989764, Police 167, 756 44 p. Loučka.
V tomto bodu došlo v třetím odstavci k chybě v přepisu usnesení.
Nový doplněný návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí oprávněnou připomínku k usnesení VI. zasedání
Zastupitelstva obce Police k bodu č. 06/06 a schvaluje návrh opravy usnesení bodu 06/06
takto:
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 ve výši
10 000,- Kč Ranči U Hromnice, z.s., IČO: 06989764, Police 167, 756 44 p. Loučka.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování ve výši 10% max. 10 000,- Kč na
projekt do programu Zlínského kraje MAS04-19 Podpora mládeže na krajské úrovni jehož
žadatelem je Ranč U Hromnice, z.s., IČO: 06989764, Police 167, 756 44 p. Loučka.

Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento nový doplněný návrh na usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, Mgr. Karolína Holl, doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
Plnění usnesení: z VI. zasedání ZO dne 9.4.2019
Nejdůležitější události:
•

•
•
•
•

11.4.2019 se konala schůzka s panem Zubkem k výměně plynových kotlů v ZŠ a
na OÚ. Ve škole mimo výměnu kotlů doporučuje rekuperační jednotky. Nabídka
zatím není předložena.
13.4.2019 se uskutečnil sběr velkoobjemového odpadu
15.4.2019 se uskutečnila schůzka zastupitelů k dotačnímu programu – obec
přátelská rodině.
Dokončuje se provizorní komunikace na Výpustě. Dnes máme na programu
dodatek č. 2
Probíhá konkurz na obsazení funkce ředitele školy Police. K jmenování novou
ředitelkou základní a mateřské školy byla výběrovou komisí doporučena Mgr.
Lucie Kristová.

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
Komise a výbory se od minulého zastupitelstva nesešly.
6. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „Stavební lokalita Výpusta – Police, I. etapa –
provizorní komunikace“ – předkládá starosta
Z důvodu změny realizace díla „Stavební lokalita Výpusta – Police, I. etapa-provizorní
komunikace“ před dokončením je nutné uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Změna
spočívá ve vícepracích, které obsahují pozinkování zábradlí a v méněpracích, v neuskutečnění
položení sypaniny z hornin do násypů z důvodu terénních úprav na příjezdu k novostavbě na
sousedním pozemku parc.č. 5319/1.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební lokalita
Výpusta – Police, I. etapa – provizorní komunikace“ mezi Obcí Police, IČO: 00635804,
Police 142, 756 44 Loučka a firmou Stavební mechanizace – Servis, s.r.o., IČO:02360641, Za
Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh 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.

Hlasování se zdržela:
Mgr. Karolína Holl, DiS.
Navržené usnesení bylo schváleno

7. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. – předkládá starosta
Obec obdržela žádost Linky bezpečí, zapsaného spolku o poskytnutí příspěvku na provoz ve
výši 5 000,- Kč. Linka bezpečí pomáhá dětem a mladým lidem v krizových situacích
prostřednictvím kvalifikovaných odborníků a to anonymně.
Pan starota informoval zastupitele, že žádost nepatří do systému kofinancování sociálních a
souvisejících služeb v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Pan Ing. Josef
Černoch navrhl příspěvek ve výši 1000,- Kč.
Pro návrh pana Ing. Josef Černocha finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Zdrželi se hlasování:
Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Jiří Stříteský.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje poskytnutí finančního daru 1 000,- Kč Lince bezpečí, z.s.
Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržel:
Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Jiří Stříteský
Navržené usnesení bylo schváleno
8. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 – předkládá starosta
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2019.
Úprava rozpočtu představuje navýšení v příjmech o + 29 000,- Kč, ve výdajích navýšení
o + 29 000,- Kč .
Příjmy:
Pol. 4111 – Neinvestiční transfery ze SR – zvýšení o + 29 000,- Kč – volby do Evropského
parlamentu
Výdaje:
V § 6117 – Volby do Evropského parlamentu – navýšení o + 29 000,- Kč – na výdaje spojené
s volbami

Vzhledem ke schválení finančního příspěvku Lince bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
ve výši 1 000,- Kč je zapotřebí upravit předložené rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 takto:
Úprava rozpočtu představuje navýšení v příjmech o + 30 000,- Kč, ve výdajích navýšení o
+ 30 000,- Kč .
Příjmy:
§ 2321 – příjem ze stočného – navýšení o + 1000,- Kč
Pol. 4111 – Neinvestiční transfery ze SR – zvýšení o + 29 000,- Kč – volby do Evropského
parlamentu
Výdaje:
V § 6117 – Volby do Evropského parlamentu – navýšení o + 29 000,- Kč – na výdaje spojené
s volbami
V § 4379 - ostat. služby v oblasti soc. péče – navýšení o + 1000,- Kč – finanční dar Lince
bezpečí, z.s.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 4 obce Police na rok 2019 dle
předloženého upraveného návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno
9. Výběrové řízení – Pacht Vodní nádrž Nad Revírem – předkládá starosta
Obec vyhlásila záměr pachtu vodní nádrže Nad Revírem dne 15.4.2019 s termínem podání
žádostí do 30.4.2019 do 12:00. Do tohoto data Obec Police obdržela jednu nabídku.
Zastupitelé ustanovili Výběrovou komisi ve složení paní Markéta Stříteská, pan Petr Pelc a
pan Ing. Josef Černoch. Výběrová komise otevřela nabídku a zkontrolovala, zda obsahuje
všechny náležitosti, které byly uvedený v podmínkách výběrového řízení – Pacht Vodní nádrž
Nad Revírem. Nabídku podali pan Jaromír Drlík, Schlattauerova 540/5, 757 01 Valašské
Meziříčí a pan Jiří Jašíček st., Police 195, 756 44 Loučka, délka užívání je navržena na
neurčito s výší ročního nájmu 10 000,- Kč, záměr činnosti spočívá v soukromém rybolovu,
chovu ryb, správě a údržbě pozemků.
Zastupitelé diskutovali nad podanou nabídkou. Pan Jiří Stříteský navrhl upřesnit podmínky
nájmu ve smlouvě o pachtu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje pana Jaromíra Drlíka, Schlattauerova 540/5, 757 01
Valašské Meziříčí a pana Jiřího Jašíčka st., Police 195, 756 44 Loučka jako vítěze výběrového
řízení – Pacht Vodní nádrž Nad Revírem.

Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu přípravou smlouvy o pachtu do příštího zasedání
zastupitelstva.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno
10. Koupě nemovitosti č.p. 51 – předkládá starosta
Pan starosta informoval zastupitele o splnění podmínek pro koupi nemovitosti č.p. 51, které
zastupitelstvo obce schválilo na VI. zasedání konané dne 9.4.2019. Nemovitost je v současné
době odpojena od elektřiny a běží 60 denní lhůta pro odebrání elektroměru. Odpojení vody
bude komplikovanější. Vodovodní přípojka k domu č.p. 51 je pod cestou, v případě zrušení
vodovodní přípojky je nutný zásah do cesty. Variantou je ponechání vodovodní přípojky
s následným vybudováním vodovodní šachty pro případné další využití. Zastupitelé se
domluvili na ponechání vodovodní přípojky.
Dále bylo sděleno, že k datu 30.4.2019 jsou v nemovitosti č.p. 51 přihlášeny 2 osoby
k trvalému pobytu, toto bude nadále řešeno. Zastupitelé se dohodli na změně podmínek pro
koupi domu č.p. 51, a to, že bude ponechána vodovodní přípojka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje upřesnění podmínek pro koupi nemovitosti č.p. 51.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno
11. Různé
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS., přednesla návrh na využití grantu na obnovu zeleně v obci
v hodnotě do 50 000,- Kč. Grant by mohl využít na liniovou výsadbu keřů, popřípadě stromů.
Paní Markéta Stříteská navrhla na obnovu zeleně prostor u zrcadla, kde v současné době jsou
přerostlé keře.
Paní Zedková z řad občanů upozornila na úklid zlomené trnky u plakátovací plochy na
rozcestí.
Pan starosta informoval zastupitele o vybudování chodníku od točny k rozcestí, projekt se
bude v dohledné době podávat na stavební povolení a je zde možnost podání žádosti o dotaci
přes MASKLS se spolufinancováním ve výši 95 %.
Zastupitelé se domluvili na pracovní schůzce, která se bude konat v pondělí 6.5.2019 v 19:00
na níž se budou projednávat návrhy aktivit financované v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.
Paní Markéta Stříteská vznesla požadavek na ořezání borovice na školní zahradě. Pan starosta
odpověděl, že ořez probíhá v době vegetačního klidu.

Paní Mgr. Karolína Holl, DiS., se ptala, jak pokračuje řešení dopravní situace na cestě do
Branek na horním konci, navrhuje snížení rychlosti na 30 km/h. Zastupitelé se domluvili na
svolání schůzky pro obyvatele žijící podél této cesty na středu 8.5.2019 ve večerních
hodinách.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS., vznesla dotaz na řešení odpadového hospodářství. Pan starosta
informoval zastupitele o konání semináře firmy Ekokom, na kterém bylo vyhodnoceno třídění
odpadů jednotlivými obcemi svazku. Dále informoval o možné dotaci na pořízení popelnic
pro domácnosti na tříděný odpad, která by měla být vyhlášena na podzim. Paní Hana
Mikalová navrhla častější svoz nebezpečného odpadu z toho důvodu, že občané dávají tento
odpad do kontejnerů na plast a sklo.

12. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:32.
Zápis byl vyhotoven dne 2.5.2019
Karel Hlavica

__________________________

doc. Jana Janěková

__________________________

Milan Vrba

__________________________

