Zápis
z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 4.2.2020 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Renata Vajglová
Ověřovatelé:
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva
a 4 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Renatu Vajglovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Lubomíra Hohla a paní doc. Janu Janěkovou
V 18:02 se dostavil pan Milan Vrba a paní Mgr. Karolína Holl, DiS
Pan starosta navrhl rozšířit bod programu č. 11 o informaci o kurzu vnitřní kreativity/tvořivosti
pro věkově pokročilé (Veselý senior).
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. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019 – předkládá starosta
7. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů a komisí –
předkládá starosta
8. Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0063/2020/KH – zásahová jednotka hasičů –
předkládá starosta
9. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Honebního společenství Police –
Vrchovec – předkládá starosta
10. Stavební lokalita „Výpusta“ – Police I. etapa – komunikace – předkládá starosta
11. Koncepce stárnutí obce Police v období 2020 – 2024 – předkládá Mgr. Karolína
Holl, DiS.
12. Grant VIA – Místo, kde žijeme – předkládá Mgr. Karolína Holl, DiS.
13. Vyřazení majetku – předkládá starosta
14. Záměr pronájmu pozemku p. č. 5035 a části pozemku p. č. 5038 vše v k. ú.
Police u Valašského Meziříčí na umístění technologií a stožáru veřejné
komunikační sítě – předkládá starosta
15. Regulace používání zábavní pyrotechniky na území obce Police – předkládá
Mgr. Karolína Holl, DiS.
16. Odprodej obecního pozemku parc. č. 5312/2 – předkládá starosta
17. Různé
18. Závěr
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Pro rozšířený program 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.
Rozšířený program jednání byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Ing. Martina Stromšíka, pana Miroslava
Kašíka a paní Markétu Stříteskou.
Předsedou byl zvolen pan Miroslav Kašík.
Pro tyto navržené členy návrhové komise 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.
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 XIII. zasedání ZO dne 10.12.2020 – úkoly z usnesení byly splněny, kromě
2 a to podání žádosti na Obnovu kaple v Policích a Obnova víceúčelového hřiště v Policích.
Nejdůležitější události:
• Od nového roku jsme začali sbírat plasty pytlovým sběrem od jednotlivých domů.
• Dne 4. ledna 2020 se uskutečnil již 21. ročník novoročního výšlapu, tentokrát
vlakem do Mořkova, pak výstup na Huštýn, a dále do Zašové, odtud vlakem zpět.
Účast cca 30 občanů.
• Stále řešíme reklamaci židlí v sále, reklamace byla předána výrobci i nafoceným
poškozením, zatím se nevyjádřil.
• V prosinci byla vyhlášena výzva na podání nabídky na změnu územního plánu
obce Police, do uzávěrky se nám přihlásil 1 uchazeč. Soutěž bude zrušena a
vypsána nová.
• Na úřad práce byla podána žádost o podporu na zřízení jednoho místa na VPP od
1.3.2020 na dobu 5 měsíců.
• Proběhlo jednání s firmou Geotest Brno, na pokračování projektu Poldr Police.
Dosavadní projektant ukončil činnost a bylo potřeba jej nahradit.
• Uskutečnilo se jednání s Oblastním ředitelem Správy železniční dopravní cesty
Olomouc ve věci odkoupení strážního domku včetně pozemku v Policích. Na
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základě jednání bylo provedeno zaměření pro oddělení pozemku se stavbou domku
č.p. 122 z drážního pozemku.
Ve dnech 23.1. a 24.1. jsem se zúčastnil konference Národní sítě zdravých měst
v Olomouci. O našem přijetí do sítě zdravých měst bude rozhodovat rada sítě v
březnu. Dne 1.4. na konferenci Národní sítě zdravých měst v Litoměřicích bychom
se měli představit jako noví členové.
Uskutečnilo se výběrové řízení na dodavatele stavby komunikace na Výpustě – 1.
etapa, náklady přes 4 mil. Kč včetně DPH.
Připravujeme další dvě výběrová řízení na chodník od točny k rozcestí pod
Jednotou a demolici domu č.p. 51 za Jednotou, žádosti o dotace již jsou podané.
V součinnosti s obcí Branky připravujeme projekty na cyklostezku Police –
Branky – okolo železniční tratě. Jedná se především o vytýčení drážních kabelů,
abychom se s projektem nedostali do blízkosti a nemuseli je překládat.
Pan starosta z družební obce Police u Jemnice nás pozval na družební návštěvu
v sobotu 11.7.2020.
Obdrželi jsme poděkování za podporu od Linky bezpečí z.s.

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 se sešel jednou a provedl kontrolu veřejnoprávních smluv. Čerpání dotací bylo
bez závad.
Finanční výbor – předseda Miroslav Kašík
Finanční výbor se nesešel.
Stavební a zemědělská komise – předseda Ing. Josef Černoch
Stavební a zemědělská komise se nesešla, 2 členové se zúčastnili otevírání obálek s nabídkami
na veřejnou zakázku Stavební lokalita „Výpusta“ – Police I. etapa – komunikace.
Kulturní a sociální komise – předsedkyně Markéta Stříteská
Kulturní a sociální komise se sešla 6. 1. kdy probírala organizaci akcí – přednáška o Libanonu,
dětský karneval na jehož přípravě se podílí i školní družina, vítání občánků, zlatá svatba a také
návštěvy jubilantů. Paní Stříteská dále informovala, že 17. února proběhne přednáška na téma
Trénování paměti.
Zastupitelstvo obce Police vzalo na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí.
6. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019 – předkládá starosta
Na základě pověření zastupitelstvem obce Police provedl starosta obce rozpočtové opatření č.
8/2019 na rok 2019.
Úprava rozpočtu představuje navýšení v příjmech o + 2 977 000,- Kč, ve výdajích navýšení o
+ 47 000,- Kč a ve financování snížení o – 2 930 000,- Kč
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Příjmy:
Daňové příjmy se navýšily o + 334 201,- Kč (daň z příjmu f.o. ze záv. činnosti, daň z příjmu
f.o., daň srážková, daň z příjmu právnických osob, DPH, rušené odvody z loterií a daň
z nemovitých věcí).
Nedaňové příjmy se navýšily o + 17 000,- Kč – jedná se o odměnu EKO KOMu.
Ostatní přijaté transfery se navýšily o + 2 625 799,- Kč – jedná se o přijaté dotace na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity.
Výdaje:
Kapitálové výdaje se navýšily o + 16 000,- Kč – na studii proveditelnosti stavby chodníku.
Běžné výdaje se navýšily o + 31 000,- Kč – na lesní hospodářství, příspěvek na obědy seniorům.
Financování se upravilo na částku – 2 930 000,- Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 8 obce Police
na rok 2019 schválené starostou obce Police dne 31.12.2019.
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.
Zastupitelstvu byl předložen seznam akcí, které se připravují na tento rok. Na některé jsou již
žádosti o dotaci podány, jiné se připravují. Zastupitelé se zabývali způsobem financování
jednotlivých akcí. Pokud budeme úspěšní v žádostech o dotace, bude nutné uvažovat o přijetí
úvěru. V průběhu února se budou finanční částky upřesňovat na základě výběrových řízení.
Mgr. Karolína Holl, DiS. informovala zastupitele o vyhlášení dotačního titulu Ministerstvem
financí na opravy škol. Dotace činí 90%. Pan starosta informoval o požadavku paní ředitelky
školy na opravy budovy (např. výměna dveří do zahrady, výměna světlíků, oprava fasády,
výměna kotlů).
7. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů a komisí –
předkládá starosta
Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., se od 1. ledna 2020 mění odměňování členů zastupitelstev
obcí, dochází k navýšení o 10 %.
Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva, které by se vyplácely od
1.3.2020.
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Místostarosta
Členové zastupitelstva
Předsedové komisí a výborů
Členové výborů a komisí
Člen výboru a člen komise *
Předseda výborů a komisí a
člen výborů a komisí *

Současná výše
odměn
10 000,- Kč
1 300,- Kč
1 900,- Kč
1 500,- Kč
3 000,- Kč

Max. odměna
dle nařízení
26 051,- Kč
1 448,- Kč
2 894,- Kč
2 412,- Kč
4 824,- Kč*

Návrh odměn
Od 1.3.2020
11 000,- Kč
1 430,- Kč
2 090,- Kč
1 650,- Kč
3 300,- Kč

3 400,- Kč

5 306,- Kč

3 740,- 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.
V případě schválení navýšení odměn dojde k celkovému zvýšení mzdových nákladů o
72 000,- Kč oproti schválenému rozpočtu. Plat uvolněného starosty je stanoven nařízením
vlády.
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
předloženého návrhu, která bude vyplácena od 1.3.2020.
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.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržel: Jiří Stříteský
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0063/2020/KH – zásahová jednotka hasičů –
předkládá starosta
Obec Police obdržela sdělení o udělení dotace na základě Žádosti o poskytnutí dotace
v Programu RP 12-20 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského
kraje do výše 58.000,- Kč, současně však 69,05 % celkových způsobilých výdajů. Pro příjem
dotace je nutné schválit Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0063/2020/KH.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0063/2020/KH
uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p. Loučka a Zlínským krajem se sídlem ve
Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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.
9. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Honebního společenstva Police –
Vrchovec – předkládá starosta
Dne 7.2.2020 se koná v místním pohostinství valná hromada Honebního společenstva Police –
Vrchovec. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno delegovat zástupce
obce na valnou hromadu společnosti, v nichž má obec majetkovou účast.
Delegátem za Obec Police na valnou hromadu je navržen místostarosta pan Jiří Stříteský.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police deleguje místostarostu obce pana Jiřího Stříteského na valnou
hromadu Honebního společenstva Police - Vrchovec konanou dne 7.2.2020.
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.
10. Stavební lokalita „Výpusta“ – Police I. etapa – komunikace – předkládá starosta
Obec Police zpracovala projektovou dokumentaci „Stavební lokalita „Výpusta“ – Police I.
etapa – komunikace“. Jedná se o úsek od č.p. 180 směrem k č.p. 215. Na tuto akci chceme
požádat Zlínský kraj o poskytnutí dotace. Součástí žádosti musí být vysoutěžená cena. Žádost
o dotaci se musí podat do 10. února 2020. Rozpočtové náklady dle projektu jsou cca 4.143.000,Kč bez DPH. Dotace činí 50 %, maximálně 1 000 000,- Kč. Předpoklad realizace je červenec
až září 2020. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo 29. ledna 2020. Nejnižší nabídku podala
firma SWIETELSKY stavební s.r.o., za cenu 3.350.815,15 Kč bez DPH.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti Zlínskému kraji na projekt s názvem
„Stavební lokalita „Výpusta“ – Police I. etapa – komunikace“ v rámci Programu na podporu
obnovy venkova (identifikační číslo RP02-20), Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního
majetku, opatření 1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na
pozemcích v majetku obce a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
výběrovou komisí včetně smlouvy o dílo s vítěznou firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno.
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.
11. Koncepce stárnutí obce Police v období 2020 – 2024 – předkládá Mgr. Karolína
Holl, DiS.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. vytvořila návrh Koncepce stárnutí obce Police na období 20202024, která bude podkladem pro podání žádosti do soutěže vyhlášené Ministerstvem práce a
sociálních věcí „Obec přátelská seniorům 2020“. Přihlášky do dotačního řízení bude možné
zasílat do soboty 29. 2. 2020. Součástí přihlášky je vypracovaný rozpočet na 500.000,- Kč, což
je hlavní výhra v soutěži. V případě umístění na druhém nebo třetím místě se rozpočet upraví
podle odpovídající částky. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS navrhla, aby se zastupitelé sešli na
pracovní schůzce, kde by projednali konkrétní položky financování a stanovili si priority. Paní
doc. Jana Janěková nabídla v rámci tohoto projektu uspořádání kurzu vnitřní
kreativity/tvořivosti pro věkově pokročilé (Veselý senior), jehož náplní by bylo setkávání,
povídání, relaxace, soustředění pozornosti, nové úhly pohledu na zdraví člověka atd. Pro tento
kurz je nutné vybrat vhodný prostor.
Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Police schvaluje Koncepci stárnutí obce Police na období 2020-2024 dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti do soutěže Obec přátelská seniorům 2020
vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
b) Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informace o kurzu vnitřní kreativity/tvořivosti pro
věkově pokročilé (Veselý senior).
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.
12. Grant VIA – Místo, kde žijeme – předkládá Mgr. Karolína Holl, DiS.
Obec Police podala dne 8.1.2020 žádost o dotaci Nadaci VIA do programu Místo, kde žijeme.
Jedná se o grant v max. výši 500 000 Kč, který by nám nadace mohla poskytnout na
architektonickou studii a zpracování projektové dokumentace + uhrazení nákladů na realizaci
vybraného veřejného prostoru - řešení centrální části obce točna a plocha po demolici. Celkové
předpokládané náklady jsou 700.000,- Kč. Realizace se předpokládá v letech 2020 – 2021.
Součástí projektu je i zapojení místních lidí, spolků, podnikatelů. Podmínkou je
spolufinancování min. 100.000 Kč (návrh 200.000 Kč), povinná účast realizačního týmu na
seminářích, Via cestovce, závěrečném setkání s předem stanovenými termíny a realizace 3
veřejných projednání s občany. Závazek účasti alespoň 4 zástupců týmu (možno doplnit
zájemcem z komunity, např. teenager, starosta, dárce apod.) na 3 seminářích, Via cestovce a
závěrečném setkání (v případě neúčasti se platí Nadaci Via sankce ve výši 500 Kč/den nebo
250 Kč/půlden za osobu). Paní Mgr. Karolína Holl, DiS informovala, že z podaných projektů
vybere hodnotící komise 6 uchazečů, které osobně navštíví. Po návštěvě komise vybere 3
uchazeče, kteří dostanou grant. V pátek 7. února budou zveřejněny vybrané projekty.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí podání žádosti o dotaci VIA do programu Místo,
kde žijeme.
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.
13. Vyřazení majetku - předkládá starosta
Na základě provedených inventur členové inventarizačních komisí navrhují na vyřazení tento
majetek z důvodu opotřebování a poničení. Jedná se o:
Inv.číslo
13010
13007
10023/1-2
7004/1-2
500019

Žebřík hliníkový 7 m
Kolečka zednická
koberec modrý
popelník stojanový
Hadice 75 B + spojka

rok pořízení
1998
2001
2004
2001
2001

cena
6 440,- Kč
240,- Kč
1 840,- Kč
550,- Kč
646,- Kč

množství
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
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500020
500050/08
500050/07
500074/5
5000051
5000050/1
5000050/2
5000052/1-4
5000054/1-4
5000056/5
100111
1007
7016
10001
10005
10006
100015
100064
100020
100070
100092
100114
99042
100076
Celkem

Hadice B75
Pracovní stejnokroj
Pracovní stejnokroj
Kalhoty ochran.oděvu
Rozdělovač na hadice
Hadice B 65
Hadice B65
Přilba Kalisz ZS
Přilba Kalisz ZS
Blůza ochr.oděvu
Žebřík Alve třídílný
CD přehrávač SLPG
Promítací plátno
Managerská tabule
Držák mikr. H
Mikrofon MD300
Otáčecí židle
Hodiny Prim
Skříňka na nářadí
Skříňka Mars
Kanystr 20 l
Tablet pro SSL
Harmonium
Garnýž

2001
2002
2002
2009
2006
2003
2003
2007
2007
2009
2011
1996
2001
2001
2002
2002
2001
2001
2001
2001
1998
2017
2007
2001

896,50 Kč
1 350,- Kč
1 350,- Kč
2 558,50 Kč
6 200,- Kč
3 070,- Kč
3 070,- Kč
17 960,- Kč
18 094,- Kč
3 441,48 Kč
2 583,23 Kč
4 950,- Kč
390,- Kč
610,-Kč
71,20 Kč
1 207,80 Kč
100,- Kč
343,- Kč
110,- Kč
530,- Kč
122,- Kč
1,10 Kč
7 000,- Kč
585,60 Kč
86 310,41Kč

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení majetku v celkové hodnotě 86 310,41 Kč dle
návrhu inventarizačních komisí.
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.
14. Záměr pronájmu pozemku p.č. 5035 a části pozemku p.č. 5038 vše v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí na umístění technologií a stožáru veřejné komunikační sítě předkládá starosta
Obec má uzavřenou nájemní smlouvu s firmou CETIN na umístění stožáru veřejné
komunikační sítě. Vzhledem k tomu, že současná nájemní smlouva s firmou CETIN končí
k 1.5.2020, firma požádala o další pronájem. Z tohoto důvodu je nutné vyhlásit záměr pronájmu
na tyto pozemky.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyhlášení záměru pronájmu obecního pozemku parc. č.
5035 o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 5038 o výměře cca 205 m2 vše v k. ú. Police
u Valašského Meziříčí.
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.
15. Regulace používání zábavní pyrotechniky na území obce Police - předkládá Mgr.
Karolína Holl, DiS.
Předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky se určují pravidla používání pyrotechniky na
území obce Police jako ochrany před hlukem, znečištěním, záblesky a požáru.
Po letošním Silvestru se na mě, jako zastupitele obrátilo spoustu občanů s prosbou, zda-li
bychom jako představitelé obce mohli nějakým způsobem omezit používání pyrotechniky – jak
časově, tak místně. V celé obci byl dlouho po oslavě Nového roku nepořádek nejen na veřejném
prostranství, ale také na loukách a polích soukromých vlastníků. Uživatelé pyrotechniky nebrali
ohled na čas ani místo, bezohlednost eskalovala používáním zábavní pyrotechniky v kombinaci
s alkoholem proti pravidlům bezpečného zacházení, tzn. že žádný z výrobků zábavné
pyrotechniky není určen k házení či jinému používání proti lidem či zvířatům a žádný z těchto
výrobků dále není určen k používání uvnitř budov. Tyto případy na území obce bohužel musela
řešit i Policie ČR.
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, světelným
znečištěním, záblesky a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který
umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých
podmínek pro život v obci.
Cílem OZV je co nejúčinnější regulace používání pyrotechniky na území obce Police ve vztahu
k narušování veřejného pořádku, dobrým mravům, ochraně zdraví a majetku. Regulace nijak
nezasáhne dny 1. ledna a 31. prosince a také pyrotechnické výrobky kategorie F1 (dle zákona
206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích – velmi malé nebezpečí a zanedbatelná hladina
hluku), které jsou prodejné dětem od 15 let a zahrnují např. prskavky, bouchací kuličky,
praskací provázky, pistolové kapsle aj. V ostatní dny kalendářního roku je možné zažádat
zastupitelstvo obce o výjimku.
K tomu se rozvinula diskuze.
Pan Vrba se přiklání k tomu, aby se lidem stanovily nějaké mantinely. Pan Stromšík a pan
Černoch se dotazovali, jaký bude postih při porušení vyhlášky a jaká bude kontrola jejího
dodržování. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS odpověděla, že vyhláška má sloužit, jako preventivní
opatření a k informování občanů o nahlášených akcích. Pan Hohl řekl, že by vyhláška měla
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odradit občany od používání pyrotechniky mimo povolené dny. Pan starosta navrhl, aby návrh
vyhlášky zpracovala paní Mgr. Karolína Holl, DiS.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police pověřuje Mgr. Karolínu Holl, DiS. vypracováním vyhlášky
k regulaci používání zábavní pyrotechniky a předložením k projednání na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce Police.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Mgr.
Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdrželi: Karel Hlavica, Ing. Josef Černoch
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Odprodej obecného pozemku parc. č. 5312/2 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí
– 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 dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Miroslava Toláše. 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 byla přítomna
slečna Monika Žákovská. Vzhledem k tomu, že se zastupitelé na minulém zasedání neshodli na
výši ceny, projednává se tento bod znovu. Návrh kupní ceny je 400,- Kč dle znaleckého
posudku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 5312/2 v k.ú. Police
u Valašského Meziříčí za cenu 400 Kč/m2 a schvaluje uzavření kupní smlouvy dle
předloženého návrhu do 30.4.2020 Kupující ponese náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržel: Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
11

17. Různé
Přítomný pan Josef Mikulenka se ptal, jak pokračuje změna územního plánu ohledně rozšíření
stavebních míst v Rozsocháčí. Pan starosta odpověděl, že probíhá výběrové řízení na
projektanta. Předpoklad ukončení výběrového řízení je do 1 měsíce.
Paní doc. Jana Janěková se dotazovala na umístění zrcadla u vjezdu do Polic ze směru od
Loučky. Pan starosta opět sdělil, že Policie ČR nesouhlasí s umístěním tohoto zrcadla.
Pan Josef Mikulenka požaduje umístění dopravních značek na křižovatky místních komunikací
u kříže na horním konci, aby se předešlo dopravním nehodám. Zastupitelé nesouhlasí s dalším
budováním značek – v tomto místě platí přednost zprava.
Pan Vrba upozornil na zničené lavičky v arboretu. Pan starosta odpověděl, že tuto situaci bude
řešit správce arboreta. Paní Janěková připomněla, že by bylo vhodné umístit lavičky
před Hájem u lípy. Posezení by se mohlo realizovat svépomocí.
Pan Kašík se ptal na možnost zřízení podružného vodoměru do klubovny. Pan Stříteský
odpověděl, že je to technicky možné.
Pan Vrba se dotazoval na pronájem rybníka Nad Revírem. Pan starosta odpověděl, že byl
přepracován Manipulační řád a čeká se na jeho schválení.
18. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.55 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 6.2.2020

Karel Hlavica v.r.

__________________________

doc. Jana Janěková v.r.

__________________________

Lubomír Hohl v.r.

__________________________
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