Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Police, konané dne 31.10.2018 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

dle prezenční listiny
Bc. Eva Hermannová
Ing. Martin Stromšík, Lubomír Hohl

Na začátku jednání v 18:00 bylo přítomno všech 11 nově zvolených členů zastupitelstva a 15
občanů.
Jednání zahájil a dále řídil druhý nejstarší zvolený člen zastupitelstva pan Karel Hlavica.
Přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany, následně přečetl slib člena zastupitelstva obce
a požádal členy zastupitelstva o složení slibu pronesením slova „slibuji“ a potvrzením složení
slibu svými podpisy. Zároveň paní Marie Černochová předala členům zastupitelstva
osvědčení o zvolení.
Určení zapisovatele
Pan Karel Hlavica jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Určení ověřovatelů zápisu
Pan Karel Hlavica jmenoval ověřovateli zápisu pana Ing. Martina Stromšíka a pana Lubomíra
Hohla.
1 Schválení programu jednání
Pan Karel Hlavica přednesl navržený program jednání:
zahájení
- složení slibu člena zastupitelstva
- jmenování zapisovatele
- jmenování ověřovatelů zápisu
1. Schválení programu zasedání
2. Volba návrhové komise
3. Volba volební komise
4. Projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Police
5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
7. Volba starosty
8. Volba místostarosty
9. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
10. Volba předsedy finančního výboru
11. Volba předsedy kontrolního výboru
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
13. Diskuse
14. Závěr
Tento navržený program byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS. vznesla dotaz, zda se dnes bude projednávat složení
komisí. Pan Karel Hlavica odpověděl, že jmenování komisí je v kompetenci starosty,
zastupitelstvo je bere pouze na vědomí.
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2. Volba návrhové komise
Pan Karel Hlavica navrhl za členy návrhové komise pana Jiřího Stříteského, paní Mgr.
Karolínu Doležalovou, DiS., doc. Janu Janěkovou.
Předsedou byl zvolen pan Jiří Stříteský.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali: Karel Hlavica, Miroslav Kašík, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Lubomír Hohl, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína
Doležalová, DiS., Ing. Josef Černoch, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc.
Návrhová komise byla zvolena dle návrhu.
3. Volba volební komise
Pan Karel Hlavica navrhl za členy volební komise pana Miroslava Kašíka, paní Marii
Černochovou, pana Milana Vrbu. Předsedou byl zvolen pan Miroslav Kašík.
Pro tyto navržené členy volební komise hlasovali: Karel Hlavica, Miroslav Kašík, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Lubomír Hohl, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína
Doležalová, DiS., Ing. Josef Černoch, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc.
Volební komise byla zvolena dle návrhu.
4. Projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Police
Všichni členové zastupitelstva obdrželi písemný návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce
Police. Paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS. navrhla doplnit jednací řád:
- v čl. II odst. 6: starosta informuje členy zastupitelstva 12 dní před konáním řádného
zastupitelstva formou emailu o termínu konání řádného zastupitelstva,
- v čl. III odst. 2 doplnit povinnosti zastupitele: omluvit se předem i s uvedením důvodu
proč se nezúčastní zastupitelstva,
- čl. V odst. 4: písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva předkládá
navrhovatel v potřebném počtu výtisků 11 ks a 1 originálu, budou zaslány i emailem,
- v čl. IX odst. 2 doplnit: zápis je po vyhotovení a ověření zveřejněn na webových
stránkách obce, a to při dodržení všech zásad týkajících se ochrany osobnosti a
osobních údajů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Jednací řád dle předloženého doplněného návrhu.
Pro tento návrh usnesení hlasovali: Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková,
Mgr. Karolína Doležalová, DiS.
Hlasování se zdržel: Lubomír Hohl
Usnesení bylo schváleno.

5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Předsedající pan Karel Hlavica navrhl, aby funkce starosty byla dlouhodobě uvolněna. Jiný
návrh nebyl předložen.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Pro tento návrh usnesení hlasovali: Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková,
Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl.
Usnesení bylo schváleno.
6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající pan Karel Hlavica navrhl, aby způsob volby starosty a místostarosty bylo veřejné
hlasování. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje veřejný způsob hlasování volby starosty a místostarosty.
Pro tento návrh usnesení hlasovali: Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržely: doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS.
Usnesení bylo schváleno.
7. Volba starosty
Pan Miroslav Kašík navrhl kandidáta na starostu pana Karla Hlavicu, který se svou
kandidaturou souhlasil. Pan Lubomír Hohl taktéž navrhl pana Karla Hlavicu na starostu. Pan
Milan Vrba se také přiklonil k návrhu pana Miroslava Kašíka s přihlédnutím, že strana pana
Karla Hlavici měla nejvíce hlasů ve volbách do zastupitelstva obce Police. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police zvolilo starostu obce pana Karla Hlavicu, bytem Police 175.
Pro návrh zvolit za starostu pana Karla Hlavicu hlasovali: Karel Hlavica, Ing. Martin
Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Hlasování se zdržely: Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Markéta Stříteská, doc. Jana Janěková.
Usnesení bylo schváleno.
Pan Karel Hlavica poděkoval za důvěru.
8. Volba místostarosty
Pan Ing. Martin Stromšík navrhl pana Jiřího Stříteského na funkci místostarosty. Paní doc.
Jana Janěková navrhla paní Mgr. Karolínu Doležalovou, DiS. na funkci místostarostky.
Pan Karel Hlavica navrhl, aby se první hlasovalo o návrhu pana Ing. Martina Stromšíka, který
navrhl pana Jiřího Stříteského na funkci místostarosty.
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Police zvolilo místostarostu obce: pana Jiřího Stříteského, bytem Police
150.
Pro návrh zvolit za místostarostu pana Jiřího Stříteského hlasovali: Karel Hlavica, Miroslav
Kašík, Ing. Martin Stromšík, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl,
Markéta Stříteská
Hlasování se zdrželi: Petr Pelc, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS.,
O návrhu paní doc. Jany Janěkové se již nehlasovalo.
Usnesení bylo schváleno.
9. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Dle zákona o obcích musí zastupitelstvo obce zřídit finanční výbor a kontrolní výbor a
stanovit počet členů těchto výborů. Předsedou musí být člen zastupitelstva.
Pan Karel navrhl, aby počet členů finančního výboru a kontrolního výboru byl tříčlenný. Pan
Milan Vrba se zeptal, proč by měly být výbory pouze tříčlenné, když v minulosti byly
pětičlenné. Pan starosta odpověděl, že 3 členové stačí, výbory si mohou přizvat i různé
odborníky jako poradce při řešení specifických případů. Pan Ing. Martin Stromšík se dotázal,
kolikrát ročně se výbory scházejí a co je náplní jejich práce. Pan starosta odpověděl, že
v minulém roce se kontrolní výbor sešel 3x a finanční 1x. Náplní finančního výboru je
provádění kontroly hospodaření s majetkem obce a kontrola hospodaření s finančními
prostředky obce. Náplní kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce, kontrola uzavřených smluv a kontrola hospodaření Základní školy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou mít
počet členů 3.
Pro tento návrh usnesení hlasovali: Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková,
Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl.
Usnesení bylo schváleno.
10. Volba předsedy finančního výboru
Pan Karel Hlavica navrhl za předsedu finančního výboru pana Miroslava Kašíka. Jiné návrhy
nebyly podány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police zvolilo předsedu finančního výboru pana Miroslava Kašíka, bytem
Police 159.
Pro návrh zvolit za předsedu finančního výboru pana Miroslava Kašíka hlasovali: Karel
Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Jiří Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch,
Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl
Hlasování se zdržel: Miroslav Kašík
Zastupitelé se dohodli, že proběhne i volba členů finančního výboru.
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Pan Jiří Stříteský navrhl za členy finančního výboru pana Ing. Martina Stromšíka a paní Mgr.
Karolínu Doležalovou, DiS..
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police zvolilo za členy finančního výboru pana Ing. Martina Stromšíka a
paní Mgr. Karolínu Doležalovou, DiS..
Pro návrh zvolit za členy finančního výboru pana Ing. Martina Stromšíka a paní Mgr.
Karolínu Doležalovou, DiS. hlasovali: Karel Hlavica, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Milan Vrba, Lubomír Hohl,
Hlasování se zdrželi: Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Ing. Martin Stromšík, doc. Jana
Janěková.
Usnesení byla schválena.
11. Volba předsedy kontrolního výboru
Pan Karel Hlavica navrhl za předsedu kontrolního výboru pana Milana Vrbu. Paní Markéta
Stříteská navrhla za předsedu kontrolního výboru pana Ing. Josefa Černocha. Pan Ing. Josef
Černoch a pan Milan Vrba navrhli za předsedkyni kontrolního výboru paní Mgr. Karolínu
Doležalovou, DiS..
Pro návrh, aby byl zvolen za předsedu kontrolního výboru pan Milan Vrba hlasovali: Karel
Hlavica, Jiří Stříteský,
Hlasování se zdrželi: Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc,
Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS.,
Lubomír Hohl.
Návrh nebyl přijat.
Pro návrh, aby byl zvolen za předsedu kontrolního výboru pan Ing. Josef Černoch hlasovali:
Markéta Stříteská, Mgr. Karolína Doležalová, DiS.,
Hlasování se zdrželi: Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří Stříteský,
Ing. Josef Černoch, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Návrh nebyl přijat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police zvolilo předsedkyni kontrolního výboru paní Mgr. Karolínu
Doležalovou, DiS., bytem Police 92.
Pro návrh, aby byla zvolena za předsedkyni kontrolního výboru paní Mgr. Karolína
Doležalová, DiS., hlasovali: Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková,
Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržela: Mgr. Karolína Doležalová, DiS.
Zastupitelé se dohodli, že proběhne i volba členů kontrolního výboru. Paní Mgr. Karolína
Doležalová, DiS. navrhla za členy kontrolního výboru pana Ing. Josefa Černocha a pana
Milana Vrbu. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Police zvolilo za členy kontrolního výboru pana Ing. Josefa Černocha a
pana Milana Vrbu.
Pro návrh zvolit za členy kontrolního výboru pana Ing. Josefa Černocha a pana Milana Vrbu
hlasovali: Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří Stříteský, Markéta
Stříteská, Petr Pelc, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Lubomír Hohl.
Hlasování se zdrželi: Ing. Josef Černoch, Milan Vrba
Usnesení byla schválena.
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
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 odměn neuvolněných členů zastupitelstva

Členové zastupitelstva
Předsedové komisí a výborů
Členové výborů a komisí
Člen výboru a člen komise
Neuvolněný místostarosta

Výše odměny vyplácené
v min. volebním období
589.- Kč
1715.- Kč
1319,-Kč
2638,-Kč
9606,- Kč

Max. odměna dle
nařízení
1230,- Kč
2459,- Kč
2049,- Kč
4098,- Kč*
22134,- 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.
Paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS. navrhla, aby se odměny členům výborů vyplácely pouze
v případě, že vykázaly v daném měsíci činnosti. Paní Eva Hermannová odpověděla, že
odměny nelze vyplácet pouze za vykázanou činnost, ale zastupitelstvu je umožněno stanovit
výši odměny na 0 Kč nebo do maximální výše odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb..
Pan Jiří Stříteský navrhl zvýšit odměnu neuvolněným členům zastupitelstva na maximální
výši 1230 Kč. Pan Milan Vrba se dotázal, kolikrát se zastupitelé schází a zda je navýšení
adekvátní. Pan starosta odpověděl, že zastupitelé se zhruba sejdou na 10 jednáních
zastupitelstva ročně, ale mohou se scházet i na pracovních poradách.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 230 Kč a za
výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 9 606 Kč, která bude vyplácena od 1.11.2018
Pro tento návrh usnesení hlasovali: Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Jiří
Stříteský, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Mgr. Karolína
Doležalová, DiS., Lubomír Hohl,
Proti tomuto návrhu usnesení hlasoval: Ing. Josef Černoch.
Usnesení bylo schváleno.
13. Diskuse
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Pan starosta informoval zastupitele o zřízení 2 komisí a to: stavební a zemědělskou komisi,
kulturní a sociální komisi. Za předsedu stavební a zemědělské komise pan starosta navrhl
Ing. Josefa Černocha a za předsedkyni kulturní a sociální komise paní Markétu Stříteskou.
Dále pan starosta navrhl, aby počet členů stavební a zemědělské komise bylo 5 a členů
kulturní a sociální komise bylo 10.
Pan starosta obeznámil zastupitele, že Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořádá
školení pro nově zvolené zastupitele zahrnující 6 témat, ze kterých si zastupitelé dvě témata
vyberou. Zastupitelé se domluvili na tématech: Zastupitel jako hospodář: finance, rozpočet
obce – navrhování, schvalování, plnění, kontrola a prevence zadluženost a Zastupitel jako
osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce: strategický plán, strategické dokumenty
jednotlivých oblastí, územní plán. Paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS. se zeptala, zda se ví
konkrétní termín školení. Pan starosta oznámil, že termín školení bude začátkem příštího
roku, předpokladem je únor.
V diskusi zazněla otázka ohledně zřízení mediální komise, která by měla na starost
komunikaci se spolky, prezentování jejich akcí na sociálních sítích a webových stránkách
obce, zpravodaj, propagace obce na sociálních sítích. Dále zastupitelé diskutovali o umístění
vánočního stromu. Doposud byl vánoční strom instalován vždy u obecního úřadu, nabízí se
možnost umístit vánoční strom na točnu díky nově vzniklému prostoru po demolici domu č.p.
103. Bylo navrhnuto také obměnit osvětlení stromu, paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS.
informovala zastupitele o tom, že obeslala firmy nabízející vánoční výzdobu a čeká na jejich
nabídky. Zastupitelé se domluvili, že v letošním roce ponechají vánoční strom u obecního
úřadu. Paní doc. Jana Janěková upozornila na nebezpečnou křižovatku u č.p. 141 (sjezd
z hlavní silnice do obce) a navrhla znovu se zabývat tímto nepřehledným úsekem. V současné
době je křižovatka mimo zastavitelnou část a není možno na ní razantně snížit rychlost či
vybudovat přechod pro chodce. Řešením by byla změna územního plánu, tj. zahrnutí
křižovatky do zastavitelné plochy obce Police. Pan Lubomír Hohl navrhl omezit rychlost na
horní cestě do Branek. Pan Milan Vrba souhlasil s panem Lubomírem Hohlem a uvedl, že by
mohla být umístěna raději dopravní značka „obytná zóna“, při platnosti této značky mají totiž
chodci přednost před dopravním vozidlem.
Jednání skončilo v 19:35 hodin.
Zápis vyhotoven 1.11.2018.

Karel Hlavica, starosta v.r.
Ing. Martin Stromšík v.r.
Lubomír Hohl v.r.
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