Zápis
ze V. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 26.2.2019 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Petr Pelc, Ing. Josef Černoch
Jednání bylo zahájeno v 18:03 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 8 členů
zastupitelstva, 1 občan.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Petra Pelce a pana Ing. Josefa Černocha.
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. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8022106/002– služebnosti předkládá starosta
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IV-12-8016164-001 – předkládá starosta
8. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti – předkládá starosta
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – předkládá starosta
10. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 – předkládá starosta
11. Odkoupení soukromého pozemku parc.č. 286 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
12. Odkoupení části soukromých pozemků parc.č.433 a 434 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
13. Vyřazení majetku – předkládá starosta
14. Různé
15. Závěr
Pan starosta navrhl doplnit program o body odkoupení části soukromého pozemku parc.č. 484
v k.ú. Police u Valašského Meziříčí, záměr odprodeje části obecního pozemku parc.č. 503 v
k.ú. Police u Valašského Meziříčí, informace o možnosti odkoupení domu č.p. 51 – předkládá
starosta a delegování na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s.
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. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8022106/002– služebnosti předkládá starosta
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IV-12-8016164-001 – předkládá starosta
8. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti – předkládá starosta
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – předkládá starosta
10. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 – předkládá starosta
11. Odkoupení soukromého pozemku parc.č. 286 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
12. Odkoupení části soukromých pozemků parc.č.433 a 434 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
13. Vyřazení majetku – předkládá starosta
14. Odkoupení části soukromého pozemku parc.č. 484 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
15. Záměr odprodeje části obecního pozemku parc.č. 503 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
16. Informace o možnosti odkoupení domu č.p. 51 – předkládá starosta
17. Delegování na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Vsetín –
předkládá starosta
18. Různé
19. Závěr
Pro navržený doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, doc. Jana
Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl
Navržený doplněný program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Milana Vrbu, paní doc. Janu Janěkovou,
pana Lubomíra Hohla
Předsedou byl zvolen pan Milan Vrba.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Lubomír
Hohl.
Zdrželi se hlasování: Milan Vrba, doc. Jana Janěková
Návrhová komise byla zvolena dle návrhu.

3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání nebyly vzneseny.
V 18:10 se na jednání zastupitelstva dostavila paní Markéta Stříteská.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
Plnění usnesení: z IV. zasedání ZO dne 22.1.2019
Body usnesení č.04/06 – 04/11 byly splněny.
Bod usnesení č. 04/12 – Dotační možnosti - výměna plynových kotlů v ZŠ Police a na
Obecním úřadě v Policích nebyl doposud splněn. Podmínkou dotace je úspora energií ve výši
20%. Výměnou kotle se dosáhne úspory cca 10% a dalších minimálně 10% se musí uspořit
jinými opatřeními (např, fotovoltaika pro ohřev vody, výměna osvětlení, rekuperace, apod.)
S odborníkem na tuto problematiku řešíme možnou úsporu s ohledem na provoz budovy
hlavně v době letních prázdnin. Pan Milan Vrba se dotázal, zda máme vypracovanou
energetickou studii, pokud ano zda by některé opatření šly použít pro tuto dotaci. Pan starosta
odpověděl že studie vypracována byla a některá navrhnutá opatření již byla realizována, např.
výměna oken, výměna osvětlení.
Nejdůležitější události:
•

•
•
•
•
•

•
•

Proběhlo několik schůzek s řemeslníky na dotační projekty Obnova kaple v obci
Police – I. etapa a Obnova víceúčelového hřiště, na oba projekty byly podány
žádosti o dotaci.
Obnova víceúčelového hřiště - s předpokládanými náklady 772 tis. Kč vč. DPH
Obnova kaple v obci police – I. etapa – s předpokládanými náklady 850 tis. Kč
vč. DPH
V pátek 8.února se konala Valná hromada honebního společenstva Police Vrchovec
Dne 11.2. se měla konat beseda s Ing. Staňkou – projekt – Moje Odpady, tato se
přesouvá na 4.3. v 17:30 na obecním úřadě.
Ve Valašské Meziříčí se uskutečnilo vzdělávání zastupitelů z obcí mikroregionu.
Z naší obce se zúčastnilo 6 zastupitelů
Proběhlo jednání Státního pozemkového úřadu ve Vsetíně s dodavatelem polních
cest na pokračování prací a na jejich dokončení.
Dne 28.listopadu byla předána dodavatelem prací Státnímu pozemkovému úřadu
Vsetín cesta HC3, jedná se o cestu k Háji. Jsou tam nedodělky, které nebrání
provozu. Termín odstranění je jaro 2019.
Na Úřad práce byla podána žádost o vytvoření 3 pracovních míst na VVP od
dubna 2019 s délkou trvání 6 měsíců.
S dodavatelem provizorní komunikace na Výpustě proběhlo jednání
k pokračování prací a opravě povrchu provizorní komunikace, která byla po dešti
rozbahněná. Komunikace byla provizorně opravena.

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
Paní Markéta Stříteská informovala zastupitele o činnosti kulturní a sociální komise v měsíci
únoru, a to návštěvy jubilantů, konání přednášky pana Jaroslava Jindry, také uvedla, že
v měsíci březnu se uskuteční Vítání občánků a cestopisná přednáška pana Michala Štěpánka.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti přívod NN – předkládá
starosta
Dne 28. ledna obdržela Obec Police návrh smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti
od ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na základě udělené
plné moci Josef Františ, Branky 278, IČO: 76004937, 756 45 Branky, v souvislosti se
zřízením energetického zařízení zemní elektrické přípojky NN pro novostavbu pana Adama
Bialožyta vedoucí přes obecní pozemek parc.č. 381/1. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 5 000 Kč. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti byla schválena zastupitelstvem dne 21. března 2018 pod
bodem usnesení č. 33/06.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-8022106/002 uzavřenou mezi Obcí Police, IČO: 00635804, Police 142, 756 44 p. Loučka
u Valašského Meziříčí a ČEZ Distribuce a.s., IČO:24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
přívod NN – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené firmou Hadaš Miroslav,
Kladeruby 52, 756 43 Kelč, na zřízení nové distribuční soustav pro pana Libora Macka na
pozemku parc.č. 316/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Pro zřízení přípojky NN je nutné
zřídit věcné břemeno. Zřízení přípojky se týká obecního pozemku parc.č. 2388/49 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí. Délka přípojky je 13 m, jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene je 8 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8016164- 001 uzavřenou
mezi Obcí Police, IČO: 00635804, Police 142, 756 44 p. Loučka u Valašského Meziříčí a

ČEZ Distribuce a.s., IČO:24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – služebnosti – předkládá starosta
Dne 1. února 2019 Obec Police obdržela žádost Státního pozemkového úřadu, Krajský
pozemkový úrad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín na zřízení zaústění drenážního potrubí do
koryta VT Loučka včetně opevnění koryta vodního toku v místě soutoku v souvislosti
s vybudováním vedlejší polní cesty VC12 na pozemku parc.č. 6008 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí. Pro zřízení zaústění drenážního potrubí je nutné zřídit věcné břemeno.
Zřízení věcného břemene se týká pozemku parc.č. 6108 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Délka uložení dren. výusti je 3 m s opevněním v ploše 1 m2, jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene je 5 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Police, IČO:00635804, Police
142, 756 44 p. Loučka, Statním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský
kraj, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín a Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,
602 00 Brno - Veveří dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti –
předkládá starosta
Dne 18. února 2019 Obec Police obdržela žádost Státního pozemkového úřadu, Krajský
pozemkový úrad pro Zlínský kraj na zřízení zaústění drenážního potrubí do koryta VT Loučka
včetně opevnění koryta vodního toku v místě soutoku v souvislosti s vybudováním vedlejší
polní cesty VC12 na pozemku parc.č. 6008 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Pro zřízení
zaústění drenážního potrubí je nutné zřídit věcné břemeno. Zřízení věcného břemene se týká
pozemku parc.č. 5991 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Délka uložení dren. výusti je 8 m
s opevněním v ploše 25 m2, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 1 000,- Kč.
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Police schvaluje smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Police, IČO:00635804, Police
142, 756 44 p. Loučka, Statním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský
kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 – předkládá starosta
Úprava rozpočtu č. 2 na r.2019 představuje navýšení v příjmech o + 943 100,-Kč, ve výdajích
o + 1 130 100,- Kč a ve financování navýšení o + 187 000,- Kč
Příjmy:
v § 1032 - Lesní hospodářství - navýšení o + 943 100,- Kč, jedná se o příjmy za prodej dříví z
loňského roku
Výdaje:
v § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot (kaple) - navýšení o + 500 000,- Kč na
obnova střešní krytiny, montáž okapniček, sanace krovů včetně podbití, oprava nátěru
vnitřního dřevěného podbíjení stropu, obnova zeleně, vsazení nádrže pro zachycování vody
v § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (víceúčelové hřiště) - navýšení o + 150 000,Kč na výměnu mantinelů, ochranných sítí, košů a zámkové dlažby na přístupu
k víceúčelovému hřišti
v § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj - navýšení o + 315 000,- Kč na nákup pozemků
pod klubovnou
v § 6399 - Ostatní fin.operace - navýšení o + 164 000,- Kč na odvod DPH
v § 6409 - ostat. činnosti - navýšení o + 1 100 Kč (jedná se o členský příspěvek SMS ČR na
rok 2019)
Financování
pol. 8115 - zapojení části zůstatku na BÚ ve výši 187 000,- Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 2 obce Police na rok 2019 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

11. Odkoupení soukromého pozemku parc.č. 286 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
Pan Radovan Volek nabízí Obci Police na odprodej pozemek parc.č. 286 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí o výměře 289 m2 jedná se o pozemek v lokalitě Hučál. Pozemek by
sloužil Obci Police pro úpravu prostoru pod točnou a zřízení klidové zóny pro občany. Pan
Radovan Volek navrhuje cenu 140 Kč/m2 což celkem činí 40 460 Kč. Veškeré náklady
spojené s odkoupením pozemků ponese Obec Police.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 286 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí o celkové výměře 289 m2 za 140 Kč/m2 mezi Obcí Police, Police 142,
756 44 Loučka a panem Radovanem Volkem, K. Čapka 1720/4, 74101 Nový Jičín s tím, že
Obec Police ponese veškeré náklady spojené s koupí pozemku.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu přípravou a podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Odkoupení částí soukromých pozemků parc.č. 433 a 434 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Proběhlo jednání s panem Richardem Rušarem o odkoupení části jeho pozemků parc.č. 433 a
434 v k.ú. Police u Valašské Meziříčí v lokalitě pod klubovnou. Tyto pozemky by sloužily
k propojení obecních pozemků a vytvoření objízdné trasy z prostoru pod klubovnou z jednoho
obecního pozemku na druhý. Předpokládaná výměra odkoupených pozemků je cca 1 000 m2,
pan Richard Rušar požaduje cenu 300 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s odkoupením
pozemků ponese Obec Police.
Pan starosta informoval zastupitele o pokračujícím jednání na odkoupení pozemků parc.č. 433
a 434 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí ve vlastnictví pana Richarda Rušara. Je
naplánováno jednání s okolními majiteli pozemků o možném odkoupení pozemků. Zastupitelé
se domluvili na uzavření smlouvy u budoucí kupní smlouvě na odkoupení pozemku parc.č.
433 a 434 v k.ú. Police u Valašské Meziříčí ve vlastnictví pana Richarda Rušara.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informaci o odkoupení části pozemků parc.č. 433 a
434 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí a pověřuje starostu přípravou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Vyřazení majetku
Na základě provedených inventur členové inventarizačních komisí navrhují na vyřazení tento
majetek:
Inv.číslo
500021
500056/6-10
7003/01-02
7018/31-38
7002/110-119

název
Hadice C 52 + spojka
Pracovní obuv (5 ks, cena 1 ks= 1 571,- Kč)
Stoly sálové (2 ks, cena 1 ks = 255,- Kč)
ubrusy (8ks, cena 1ks = 99,40 Kč)
Židle tmavé (10 ks, cena 1ks = 100,- Kč)

Celkem

cena
548,00 Kč
7 855,00 Kč
510,00 Kč
795,20 Kč
1 000,00 Kč
____________
10 708,20 Kč

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Odkoupení části soukromého pozemku parc.č. 484 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí– předkládá starosta
Z důvodu umístění inženýrských sítí do obecního pozemku a zpřístupnění domu č.p. 163
Obec Police navrhuje odkoupení části soukromého pozemku parc.č. 484 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí o celkové výměře cca 30 m2. Tento pozemek patří panu Jaroslavu
Enšpiglovi, který předběžně navrhuje cenu za část pozemku ve výši 10 000,- Kč což činí
zhruba 333 Kč/m2.
Pan místostarosta zmínil, že odkoupení části soukromého pozemku bude levnější než
přeložení inženýrských sítí do komunikace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí odkoupení části soukromého pozemku parc.č. 484
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:

Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Záměr odprodeje části obecního pozemku parc.č. 503 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí– předkládá starosta
Dne 20.2.2019 obdržela Obec Police žádost pana Ing. Martina Stromšíka na odprodej části
obecního pozemku parc.č. 503 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Výměra odkupovaného
pozemku je cca 25 m2. Záměr odprodeje části obecního pozemku byl vyvěšen na úřední desku
dne 21.2.2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí odkoupení části obecního pozemku parc.č. 503 v
k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta Stříteská, Milan Vrba,
doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdrželi:
Ing. Martin Stromšík.
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Informace o možnosti odkoupení nemovitosti č.p. 51 – předkládá starosta
Majitel nemovitosti č.p. 51 pan Štefan Dujsík uvažuje o možném odprodeji nemovitosti
v hodnotě cca 250 000 Kč. Tato nemovitost je v centrální části obce a objekt by obec využila
po demolici k vytvoření parkovacích míst nebo umístění sběrného hnízda na tříděný odpad.
V současné době jsou zde přihlášeny osoby s trvalým pobytem. Pokud by Obec Police
odkupovala tuto nemovitost, požadovala by po současném majiteli zrušení trvalých pobytů
osob.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informaci o možnosti odkoupení rodinného domu
č.p. 51 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

17. Delegování na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Vsetín
Dne 6. června 2019 se koná řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s. dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu
vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu společností, v nichž má obec
majetkovou účast.
Na valnou hromadu je delegován starosta Karel Hlavica, náhradník je p. místostarosta Jiří
Stříteský.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích deleguje starostu obce pana Karla Hlavicu na Valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, IČ 47674652, konanou dne 6. června 2019.
Náhradníkem je místostarosta Jiří Stříteský.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Markéta
Stříteská, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
18. Různé
Pan starosta informoval zastupitele o možné směně pozemků v lokalitě Hučál. Jedná se o
pozemky parc.č. 174 a 177 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí ve vlastnictví obce Police a
pozemek parc.č. 173 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí ve vlastnictví pana Karla Vozáka a
paní Václavy Vozákové. Tímto by se vytvořil prostor vhodný pro odpočinkovou zónu či
hřiště.
V 19:35 se na jednání zastupitelstva se dostavili zastupitelé Zlínského kraje pan Ing. Tomáš
Pajonk a Helena Lasztoviczová, kteří přijeli informovat zastupitele o plánech kraje na
výstavbu nové krajské nemocnice a úpravě dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Tyto dva
nákladné projekty, pokud by se realizovaly současně značně zvýší podíl mandatorních výdajů.
Toto by mohlo zapříčinit snížení ostatních výdajů např. dotace pro jednotlivé obce Zlínského
kraje, údržbu silnic v majetku Zlínského kraje, dotace na školství a jiné.
Zastupitelé se domluvili na kontaktování Výkonné agentury pro inovace a sítě s požadavkem
na podmínky zrušení grantové dohody na Wifi4EU.
Paní doc. Jana Janěková přednesla návrh na osazení dopravního značení na horní cestě do
Branek z důvodu značného navýšení dopravy a tím ohrožení obyvatel žijících v blízkosti této
cesty. Pan Lubomír Hohl s ní souhlasil. Pan Milan Vrba upozornil na opotřebované krajnice
na této cestě. Zastupitelé diskutovali na vhodném řešení této situace, padlo několik návrhů,
nakonec se dohodli na umístění dopravního značení, dopraví značky Obytná zóna.
Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:55.
Zápis byl vyhotoven dne 27.2.2019

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Petr Pelc v.r.

__________________________

Ing. Josef Černoch v.r.

__________________________

