Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Police, konané dne 20.11.2018 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík
Na začátku jednání v 18:05 bylo přítomno 9 členů zastupitelstva a 3 občané.
Určení zapisovatele
Pan Karel Hlavica jmenoval zapisovatelku paní Bc. Evu Hermannovou.
Určení ověřovatelů zápisu
Pan Karel Hlavica jmenoval ověřovateli zápisu pana Jiřího Stříteského a pana Ing. Martina
Stromšíka.
Navržený program:
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. Odprodej částí obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
7. Odkup části soukromého pozemku parc. č. 481 – předkládá starosta
8. Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor - kadeřnictví – předkládá starosta
9. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Stavební lokalita Výpusta – Police, I. etapa –
provizorní komunikace“ – předkládá starosta
10. Nařízení č.1/2018 - Tržní řád – předkládá starosta
11. Stanovení ceny poplatku za vypouštění odpadních vod v roce 2019 – předkládá
starosta
12. Stanovení ceny poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019 – překládá
starosta
13. Odměňování členů výborů a komisí – předkládá starosta
14. Vyřazení majetku - předkládá starosta
15. Rozpočtové opatření č. 4 – předkládá starosta
16. Různé
17. Závěr
Pan starosta navrhl doplnit program o Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz ochránců
přírody Bartošovice jako bod 16 a Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti jako bod
17.

Navržený doplněný program:
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. Odprodej částí obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
7. Odkup části soukromého pozemku parc. č. 481 – předkládá starosta
8. Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor - kadeřnictví – předkládá starosta
9. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Stavební lokalita Výpusta – Police, I. etapa –
provizorní komunikace“ – předkládá starosta
10. Nařízení č.1/2018 - Tržní řád – předkládá starosta
11. Stanovení ceny poplatku za vypouštění odpadních vod v roce 2019 – předkládá
starosta
12. Stanovení ceny poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019 – předkládá
starosta
13. Odměňování členů výborů a komisí – předkládá starosta
14. Vyřazení majetku - předkládá starosta
15. Rozpočtové opatření č. 4 – předkládá starosta
16. Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz ochránců přírody Bartošovice –
překládá starosta
17. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – předkládá starosta
18. Různé
19. Závěr
Pro navržený doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl
Navržený doplněný program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise paní Markétu Stříteskou, pana Ing. Josefa
Černocha, pana Petra Pelce.
Předsedou byl zvolen pan Petr Pelc.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
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.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
Plnění usnesení: z 1. Zasedání ZO dne 31.10.2018
Všechny body usnesení byly splněny.
Nejdůležitější události:
• Pokračují práce na akci - Stromořadí pod točnou – jedná se o úpravu břehů,
výsadba keřů a stromů, úprava stávajících pařezů. Termín dokončení je do 30.6.
2019 a následná péče po dobu 3 let do konce roku 2022. Náklady 335 000 Kč,
dotace 60%
• Dne 2.11.2018 bylo provedeno místní šetření a závěrečná prohlídka ke kolaudaci
akce: Splašková a dešťová kanalizace Výpusta – kolaudační souhlas vydán dne
6.11.2018
• Řešíme problematiku provozu ČOV a napojení dalších domů, především na
Výpustě.
• Pokračují práce na polních cestách k Háji a ke Kozaře. Cesta k Háji je před
dokončením a předáním, práce na cestě ke Kozaře jsou zatím pozastaveny.
• Dne 13.11.2018 se sešli zástupci Svazku obcí pro nakládání s odpady Bystřice p.
Hostýnem. Řešil se rozpočet obcí na příští rok a další nakládání s odpady,
především tříděným odpadem.
• Byla podána žádost o vytvoření jednoho pracovního místa na VVP od prosince
2018. Zatím je žádost v řešení.
• Předsedové komisí navrhli členy komisí –
Stavební a zemědělská – Předseda – Ing Josef Černoch
Členové – Lubomír Hohl, Michal Havran, Martin Sobek, Pavlína Turková
Kulturní a sociální komise – Předsedkyně – Markéta Stříteská
Členové – Vajglová Renata, Grygaříková Jana, Hricišinová Jana, Němcová Petra
č.p. 197, Mikulenka Milan, Havran Michal, Pelc Petr, Tydlačková Justýna,
Petřkovská Nela.
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové výborů a
komisí
Na jednání nebyly předloženy zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí.
6. Odprodej částí obecního pozemku parc. č. 151/1 – předkládá starosta

Pan Jiří Herman podal 17. září 2018 žádost na odprodej částí obecního pozemku parc. č. 151/1
před domem č.p. 36 o celkové výměře cca 40 m2. Záměr odprodeje částí obecního pozemku
parc. č. 151/1 byl zveřejněn na úřední desce od 25.9.2018 do 11.10.2018. Obec Police prodává
předzahrádky za 150 Kč/ m2.
Pan Ing. Martin Stromšík vznesl dotaz, zda si veškeré náklady bude hradit žadatel. Pan starosta
odpověděl, že ano.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí žádost pana Jiřího Hermana, Police 36, 756 44
Loučka na odprodej částí obecního pozemku parc.č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje prodej částí obecního pozemku parc.č. 151/1 za cenu
150 Kč/m2 s tím, že žadatel předloží návrh kupní smlouvy do 30.6.2019 a ponese veškeré
náklady spojené s koupí pozemků.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Odkup části soukromého pozemku parc. č. 481 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
Na zastupitelstvu obce, které se konalo 13. Září 2018 byla schválena žádost na odkup části
soukromého pozemku parc. č. 481 o celkové výměře 2 m2 za celkovou částku 2 500 Kč, jedná
se o přístupovou komunikaci k domu č. 166. Obec Police navrhuje uzavření kupní smlouvy,
která byla zastupitelům zaslána spolu s materiály.
Pan starosta seznámil zastupitele, že se jedná o vjezd do dvoru k domu č.p. 166. Se stavební
komisí proběhlo místní šetření. Odkupem dojde k vyřešení příjezdu k tomuto domu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Police, Police 142, 756 44
Loučka a panem Jaroslavem Enšpiglem, Police 12, 756 44 Loučka dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl,
Hlasování se zdržela:
Mgr. Karolína Doležalová, DiS.

Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor – kadeřnictví – předkládá starosta
Dne 31. října 2018 obdržela Obec Police žádost paní Lucie Sváčkové o ukončení nájmu
nebytových prostor. V dubnu 2016 paní Lucie Sváčková uzavřela s Obcí Police smlouvu o
nájmu nebytových prostor na provoz kadeřnické činnosti nájem činí 300 Kč/ měsíc tj. 3600 Kč/
ročně. V současnosti paní Lucie Sváčková čerpá rodičovskou dovolenou a z tohoto důvodu
žádá o ukončení nájmu nebytových prostor. Obec Police navrhuje ukončení nájmu nebytových
prostor dohodou ke dni 31.12.2018.
Pan Jiří Stříteský vznesl dotaz na budoucí pronájem nebytových prostor. Pan starosta seznámil
zastupitele se záměrem starosty hasičů, zda by tyto nebytové prostory mohly být využívány
sborem dobrovolných hasičů. S tímto zastupitelé souhlasili.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 5.4.2016 na pronájem
nebytových prostor a všech dodatků mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 Loučka a paní
Lucií Sváčkovou, Police 178, 756 44 Loučka dohodou dle předloženého návrhu. K tomuto
datu budou vypořádány veškeré závazky.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení nájemní smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Stavební lokalita Výpusta – Police, I. etapa –
provizorní komunikace“ – předkládá starosta
Obec Police vyhotovila návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební lokalita Výpusta –
Police, I. etapa -provizorní komunikace“ z důvodu nutnosti vybudování opěrné zdi, zřízení
kamenné rovnaniny k zajištění stability opěrné zdi a komunikace, která nebude zasahovat na
sousední pozemky parc. č. 5319/1 a 306/1, které nejsou ve vlastnictví obce Police. Dodatkem
se cena díla navýší o částku 227 933,27 Kč. Cena v dodatku je stanovena na základě
naceněného slepého rozpočtu a posouzena odborným pracovníkem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Dodatek č. 1 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 č.1.

Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková,
Hlasování se zdržela:
Mgr. Karolína Doležalová, DiS.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Nařízení č.1/2018 - Tržní řád – předkládá starosta
Obec Police obdržela dne 3. září 2018 posouzení obecního nařízení, který se upravuje tržní řád.
V tomto posouzení bylo obci vytknuto, že obsahuje výjimku pro „místní spolky“ eventuálně
pro obec jako samotnou. Nařízením nelze stanovit odlišný postup vůči adresátům právního
předpisu na základě jejich sídla či dokonce obec samotnou vyloučit z působení obecného
právního předpisu. Takový postup by byl diskriminační. Obec Police proto navrhuje upravit
nařízení, kterým se vydává tržní řád, vypuštění čl. 7 a následným přečíslováním čl. 8, 9, 10.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police vydává Nařízení č.1/2018 – Tržní řád.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

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

11. Stanovení ceny poplatku za vypouštění odpadních vod v roce 2019
Obec Police provozuje splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Na rok 2019 je třeba
stanovit poplatek za stočné a oznámit cenu stočného za vypouštění odpadních vod na úřední
desce.
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 m 3 na 1
obyvatele v bytech a rodinných domech s tekoucí teplou vodou.
V roce 2018 byla cena pro stočné 17,65 Kč za m3 včetně DPH. Dle kalkulace pro výpočet ceny
pro stočné na rok 2019 vychází cena za 1m3 38,95 Kč včetně DPH. Při stanovené roční spotřebě
vody 36 m3 činí stočné na rok 1 402,20 Kč včetně DPH. Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu
schválit cenu za stočné pro rok 2019 ve výši 16,67 Kč včetně DPH. Tato cena odpovídá 600,12

Kč po zaokrouhlení 600 Kč za osobu na rok při podílu občanů cca 43 % nákladů. Právnickým
osobám bude fakturováno dle předloženého vyúčtování spotřeby vody vynásobené cenou za
stočné 16,67 Kč včetně DPH/1m3.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police
a) bere na vědomí kalkulaci stočného pro rok 2019 dle přílohy
b) schvaluje výši stočného s účinností od 1.1.2019 ve výši 16,67 Kč včetně
DPH/1m3
c) stanovuje termín splatnosti stočného pro fyzické osoby do 31.3.2019 a pro
právnické osoby do 14 dnů po předložení vyúčtování spotřeby vody.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

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

12. Stanovení ceny poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019
Obec Police má 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 2018 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 2016.
Finanční výbor se zabýval stanovením výše poplatku pro rok 2019. Skutečné náklady na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2017 činily 228 611 Kč. Tato částka se podělí
počtem poplatníků 616 (589 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. 2017 na jednoho poplatníka činily tedy 371,12 Kč. Finanční výbor navrhl
z těchto nákladů stanovit sazbu poplatku ve výši 300,- Kč a ponechat pro rok 2019 poplatek ve
výši 400,- Kč na poplatníka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police stanovuje výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 400 Kč na poplatníka
pro rok 2019.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Odměňování členů výborů a komisí – předkládá starosta
Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., se od 1. ledna 2018 měnilo odměňování členů zastupitelstev
obcí. Zákon nově stanovil 11 velikostních kategorií obcí. Naše obec dle počtu obyvatel při
posledních komunálních volbách (574 obyvatel) patří do kategorie č.2.
Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva

Členové zastupitelstva
Předsedové komisí a výborů
Členové výborů a komisí
Člen výboru a člen komise *
Předseda výborů a komisí a člen
výborů a komisí *
Členové komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva

Výše odměny vyplácené Návrh odměn ve
v min. volebním období volebním období
2018-2022
589.- Kč
589,- Kč
1715.- Kč
1715,- Kč
1319,-Kč
1319,- Kč
2638,-Kč
2638,- Kč
3034,- Kč
-

730,- Kč

Max. odměna dle
nařízení
1230,- Kč
2459,- Kč
2049,- Kč
4098,- Kč*
4508,- Kč
819,- Kč

*V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce je možno
stanovit odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí max. však 3 funkce. Do souhrnu funkcí
lze zahrnout: předseda nebo člen výboru, předseda nebo člen komise.
Obec Police navrhuje členům komisí, kteří nejsou členové zastupitelstva vyplácet odměnu
pololetně, a to v měsíci červnu a prosinci.
Paní Markéta Stříteská uvedla, že na schůzi kulturní a sociální komise projednávali výši odměn.
Členové kulturní a sociální komise navrhují výši odměny 2 000 Kč ročně, která by se vyplácela
pololetně.
Pan starosta navrhl měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva:
Předsedové výboru a komisí
1 700 Kč
Členové výboru a komisí
1 300 Kč
Člen výboru + člen komise
2 600 Kč
Předsedové výborů a komisí
3 000 Kč
+ člen výborů a komisí
Pro návrh pana starosty hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržela:

Mgr. Karolína Doležalová, DiS..
Návrh byl schválen.
Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Police v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru a komise, předsedy výboru a
komise obce dle upraveného návrhu, která bude vyplácena od 1.12.2018.
b) Zastupitelstvo obce Police v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu max. 3 funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce
poskytne jako součet zastupitelstvem stanových odměn.
c) Zastupitelstvo obce Police stanovuje odměnu za výkon funkce člena komise, který
není člen zastupitelstva dle předloženého návrhu, která bude vyplácena od 1.1.2019
pololetně, a to v měsíci červnu a prosinci.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

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

14. Vyřazení majetku – předkládá starosta
Z důvodu opotřebení tiskárny HP Color LaserJet CM1017 FP a vzhledem k vysoké ceně opravy
navrhuje Obec Police tuto tiskárnu – inv. číslo 1050 k vyřazení. Její pořizovací cena v roce
2007 byla 17 362,- Kč.
Při revizi hasicích přístrojů bylo zjištěno, že hasící přístroj inv. číslo 101 umístěný v kapli je
zastaralý a je nutno jej vyřadit. Jeho pořizovací cena byla 1 354,20 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení hmotného majetku – tiskárna HP Color
LaserJet CM1017 inv. číslo 1050 a hasicí přístroj inv.č. 101 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta

Pro tento návrh usnesení hlasovali:

termín: ihned

Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018
Úprava rozpočtu č. 4 představuje snížení v příjmech celkem o – 277 170,- Kč, v tom: nedaňové
příjmy snížení o – 27 533,- Kč, daňové příjmy navýšení o + 3 750,- Kč, kapitálové příjmy
snížení o – 168 000,- Kč a přijaté transfery snížení o – 85 387,- Kč.
Ve výdajích dochází ke snížení o – 277 170,- Kč, v tom:
běžné výdaje snížení o – 321 470,- Kč, kapitálové výdaje zvýšení o + 44 300,- Kč.
Paní účetní informovala zastupitele o nutnosti provedení úpravy rozpisu v § 3399 ostatní
záležitosti kultury, a to navýšení o + 17 400 Kč a v § 3639 komunální služby snížení o – 18 570
Kč, ostatní zůstává dle návrhu.
Rozpis příjmů:
Pol. 1334 – odvody za odnětí zem.půdy z půdního fondu – zvýšení o + 1 000,- Kč
pol. 1361 – správní poplatky – navýšení o + 2 750,- Kč
Pol. 4116 – Ost. neinvest. přij. transfery – snížení o – 10 637,- Kč od úřadu práce na pracovníky
přijaté na veřejně prospěšné práce
Pol. 4122 – Neinvestiční přij.transfery od kraje na likvidaci lýkožrouta - snížení o -74 750,- Kč
V § 1032 – Lesní hospodářství – snížení o – 37 000,- Kč z důvodu nižší ceny dříví
V § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – navýšení o + 1 000,- Kč za stočné
V § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – navýšení o + 4 367,- Kč – příjem od Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko za zajištění medailí pro sportovní akci Polický okruh
V § 3639 – Komunální služby – snížení o – 167 600,- Kč jedná se o neuskutečněný prodej
pozemku na Výpustě v letošním roce
V § 6320 – Pojištění – navýšení o + 17 900,- Kč – jedná se o přijaté pojistné plnění v letošním
roce – chata Kozara a zpomalovací polštáře,
V § 3613 nebytové hospodářství (chata Kozara) snížení o – 14 200,- Kč. jedná se o přijaté
pojistné plnění, které je na § 6320 - Pojištění
Rozpis výdajů:
V § 2212 – Silnice – navýšení o + 18 000,- Kč – na vyšší výdaje na vybudování provizorní
komunikace na Výpustě
V § 2310 – Pitná voda – navýšení o + 19 000,- Kč – jedná se o vybudování vodovodní šachty
na točně po demolici domu č.p.103
V § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – zvýšení celkem o + 32 300,- Kč (podlimitní
technické zhodnocení splaškové kanalizace – přípojky, školení)
V § 3399 – Ostatní záležitost kultury – zvýšení o + 17 400,- Kč na výdaje spojené s oslavou
100. výročí založení republiky
V § 3613 – Nebytové hospodářství - klubovna – navýšení o + 13 000,- Kč za vodu z důvodu
poruchy na vodovodní přípojce
V § 3631 – Veřejné osvětlení – zvýšení o + 26 100,- Kč na elektrickou energii a opravy
V § 3639 – Komunální služby – snížení o – 18 570,- Kč - mzdové náklady pracovníků VPP
V § 3721 – Nebezpečný odpad – navýšení o + 15 000,- Kč
V § 3722 – odvoz kom.odpadu – navýšení o + 30 000,- Kč
V § 3725- Odvoz plastů, papíru, skla – navýšení o + 20 000,- Kč
V § 3726 – odvoz bioodpadu – navýšení o + 5 000,- Kč

V § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o + 2 400,- Kč – jedná se o podíl nákladů
na provoz policejní služebny v Kelči
V § 5512 – Požární ochrana – navýšení o + 1 200,- Kč na cestovné
V § 6112 – Zastupitelstva obcí – zvýšení o + 21 000,- Kč – odměny , soc.a zdrav.pojištění,
pohoštění
V § 6171 – Činnost místní správy – zvýšení o + 50 000,- Kč - na zpracování mezd, daňových
přiznání, udržovací poplatky
V § 6399 – Ostatní finanční operace – snížení o – 529 000,- Kč – jedná se o odvod DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 4 obce Police na rok 2018 dle
předloženého doplněného návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.

16. Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz ochránců přírody Bartošovice – předkládá
starosta
Český svaz ochránců přírody Bartošovice podal žádost o poskytnutí dotace na záchranu volně
žijících živočichů v roce 2019. Tato stanice se stará o zraněné či handicapované žijící živočichy.
Průměrné náklady se pohybují okolo 2 700 Kč na jednoho živočicha. Požadovaná částka do
výše 3 000 Kč.
Pan Lubomír Hohl navrhl přispět částkou 3 000 Kč, paní doc. Jana Janěková souhlasila s panem
Lubomírem Hohlem. Pan Jiří Stříteský navrhl přispět částkou 1 000 Kč. Paní Eva Hermannová
požádala zastupitele, aby částky do 3 000 Kč mohly být poskytovány organizacím jako finanční
dar, nikoli dotace. Zjednodušil by se tím, administrativní proces poskytování dotací či darů.
První se hlasovalo o návrhu pana Lubomíra Hohla - finanční dar ve výši 3 000 Kč.
Pro hlasovali:
Mgr. Karolína Doležalová, DiS., doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Lubomír Hohl
Hlasování se zdrželi:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch
Návrh nebyl schválen.
Pro návrh pana Jiřího Stříteského – finanční dar ve výši 1 000 Kč hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská
Hlasování se zdrželi:

Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír
Hohl
Návrh nebyl schválen.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police neschvaluje poskytnutí dotace českému svazu ochránců přírody
Bartošovice.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Hlasování se zdrželi:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, Lubomír Hohl.
Návrh na usnesení nebyl schválen.
17. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti – předkládá starosta
Dne 20. listopadu 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 Martina Davida
vedoucí přes pozemky parc.č. 192, 314, 321. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 10 000 Kč. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti byla schválena zastupitelstvem dne 26. dubna 2018 pod bodem usnesení č. 34/10.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi Obcí Police, IČO: 00635804, Police 142, 75644 Loučka a ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02, Děčín dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, doc.
Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl.
Pan Jiří Stříteský nebyl přítomen při hlasování.
Navržené usnesení bylo schváleno.

Diskuse
Pan Lubomír Hohl navrhl, aby se znovu hlasovalo v bodu č. 02/16 Žádost o poskytnutí dotace
– Český svaz ochránců přírody - Bartošovice.
Proběhlo nové hlasování o návrhu pana Jiřího Stříteského.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Českému
svazu ochránců přírody Bartošovice v roce 2019.
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS.,
Proti tomuto návrhu hlasovali:
doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl,
Navržené usnesení bylo schváleno.
Paní Hana Mikalová vznesla dotaz na opravu cesty u obchodu, která byla poničena v souvislosti
s výstavbou polní cesty k Háji. Pan Jiří Stříteský uvedl, že firma opravu provede. Pan Jiří
Stříteský seznámil zastupitele se záměrem koupě domů na točně č.p. 56 a č.p. 16, v souvislosti
s možností získat dotace na demolici budov a vybudování komunitního centra, a tím
revitalizovat „centrum obce“. Zastupitelstvo obce Police pověřuje pana starostu kontaktováním
insolvenčního správce ve věci odkupu domu č.p. 56 a kontaktováním pana Marka Čočka ve
věci odkupu domu č.p. 16.
Paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS., obeznámila zastupitele s novým systémem hospodaření
s odpady, který v současné době zpracovává obec Krhová. Systém „MOJE ODPADKY“
funguje na principu odměňování občanů, kteří třídí odpad. Pomocí čárových kódu, které jsou
přiděleny jednotlivým občanům a průhledným pytlům na tříděný odpad mají zaměstnanci
svozové firmy přehled o tom kdo a jak třídí. Za správně roztříděný odpad sbírají občané body,
které smění na peníze. Výše směny je na určení zastupitelstvem. Občané na začátku roku platí
zálohu, od které se v případě, že správně třídí odečítají nasbírané body. Tento systém motivuje
občany ke správnému třídění odpadů, k vyvážení popelnic až jsou skutečně naplněny a stoupá
i výše odměny pro obec od společnosti EKO-KOM,a.s.. Pan Ing. Martin Stromšík navrhl získat
více informací z hlediska vynaložených nákladů (administrace, software, aj.) na zřízení tohoto
systému. Paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS oznámila, že může zajistit přednášku od paní
Petry Dryšlové, která se zabývá touto problematikou.
Zasedání bylo ukončeno v 20:16.
Zápis byl vyhotoven dne 21.11.2018

Karel Hlavica

__________________________

Ing. Martin Stromšík

__________________________

Jiří Stříteský

__________________________

