Zápis
ze VIII. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 28.5.2019 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík
Jednání bylo zahájeno v 18:05 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva
a 2 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Jiřího Stříteského a pana Ing. Martina Stromšíka.
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. Odprodej části pozemku parc.č. 503 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
7. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc.č. 434 a 433 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí – předkládá starosta
8. Smlouva o pachtu – Vodní nádrž Nad Revírem – předkládá starosta
9. Dotační možnosti – Operační program Zaměstnanost
- Výsadba zeleně v obci Police
- Revitalizace zeleně z OPŽP – předkládá starosta
10. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě - Myslivecký spolek Police - Jasenec–
předkládá starosta
11. Různé
12. Závěr
Pan starosta navrhl doplnit program zastupitelstva o vyřazení majetku.
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. Odprodej části pozemku parc.č. 503 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
7. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc.č. 434 a 433 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí – předkládá starosta
8. Smlouva o pachtu – Vodní nádrž Nad Revírem – předkládá starosta
9. Dotační možnosti – Operační program Zaměstnanost
- Výsadba zeleně v obci Police
- Revitalizace zeleně z OPŽP – předkládá starosta
10. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě - Myslivecký spolek Police - Jasenec–
předkládá starosta
11. Vyřazení majetku – předkládá starosta
12. Různé
13. Závěr
Pro navržený doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržený doplněný program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Lubomíra Hohla, paní doc. Janu Janěkovou
a pana Milana Vrbu.
Předsedkyní byla zvolena doc. Jana Janěková.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba,
Mgr. Karolína Holl, DiS., Lubomír Hohl.
Hlasování s zdrželi:
doc. Jana Janěková
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 VII. zasedání ZO dne 30.4.2019
Nejdůležitější události:
•

•

Obdrželi jsme nabídku pana Zubka k výměně plynových kotlů v ZŠ a na OÚ. Ve
škole mimo výměnu kotlů navrhuje fotovoltaickou elektrárnu. Nabídka na
realizaci je ve výši 1 250 000 Kč bez výměny kotle na obecním úřadě.
Stromořadí pod točnou – dílo předáno, probíhá 3-letá údržba.

•
•

•
•

•
•

Byla provedena kolaudace HC3 – nová polní cesta k Háji
Dne 8.5. se konala schůzka obyvatel okolo komunikace na horním konci směr
Branky k problematice zklidnění dopravy v úseku od kříže na konec zástavby
směrem na Branky. Návrh osadit zónu 30 km/hod a vyřizovat osazení 3 ks příčných
prahů na které bude potřeba stavební povolení.
Dne 15.5. se uskutečnila schůzka na Mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko
k rozdělení prostředků na sociální služby. Zastupitelé obdrželi projednaný návrh.
Ve dnech 16.-17.5. pořádalo ministerstvo vnitra v Olomouci konferenci Moderní
veřejná správa, kde byly podány informace o připravovaných legislativních
změnách. Velký důraz je kladen na elektronizaci úřadů – elektronické úřední
desky, platební terminály, apod.
Dne 21.5. se konala členská schůze svazku obcí pro nakládání s odpady Bystřice
pod Hostýnem.
Ve dnech 24. a 25.5. proběhly volby do Evropského parlamentu

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
Kontrolní výbor se nesešel.
Kulturní a sociální komise byla přát dvěma jubilantům.
Stavební a zemědělská komise se sešla dne 20.5.2019 a na svém jednání se zabývala koupí
domu č.p. 51, smlouvou o budoucí kupní smlouvě s panem Rušarem a paní Rušarovou, žádostí
paní Ing. Andrey Střítežské na koupi obecního pozemku na Výpustě, kterou Stavební a
zemědělská komise doporučuje zamítnout, z důvodu plánované realizace vsakovacího zařízení
v těchto místech. Členové komise projednávali žádost firmy Numeri na koupi pásu pozemku
na horním konci, kterou Stavební a zemědělská komise doporučuje zamítnou. Dále se komise
zabývala vybudovanou opěrnou zídkou z železničních pražců u nově vystavěných domů na
Výpustě. Pan Jiří Stříteský oznámil zastupitelům, že Obec bude požadovat předložení projektu
zídky i se statickým posudkem, stavebníci byli již informováni.
6. Odprodej části 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 23 m2. Záměr odprodeje části obecního pozemku byl vyvěšen na úřední desku od
21.2.2019 do 9.3.2019. Obec Police prodává pozemky za 150 Kč/ m2. Obec navrhuje cenu 200
Kč/m2. Pan Ing. Martin Stromšík také předložil geometrický plán a návrh kupní smlouvy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 503 o výměře 23 m2 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí dle geometrického plánu č. 664-29/2019 panu Ing. Martinu
Stromšíkovi, Police 204, 756 44 Loučka za cenu 200 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned

Pan Ing. Martin Stromšík nehlasoval z důvodu střetu zájmů.
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan
Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc.č. 434 a 433 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Na V. zasedání Zastupitelstva obce Police, které se konalo dne 26.2.2019 se projednávalo
odkoupení části soukromých pozemků parc.č. 433 a 434 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí ve
vlastnictví pana Richarda Rušara a paní Ludmily Rušarové. Obec Police připravila návrh
smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně mapového podkladu, se kterým pan Richard Rušar i
paní Ludmila Rušarová souhlasí. Pan starosta informoval zastupitele, že budoucí prodávající
souhlasí s odprodejem pásu o šířce 10 m za cenu 300 Kč/m2.
Pan starosta navrhl doplnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě v čl. A Předmět smlouvy v bodu
3 takto: „Smluvní strany se zavazují uzavřít Kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí ve lhůtě
3 měsíců ode dne výzvy budoucího kupujícího, kterou učiní nejpozději do 12 měsíců od
uzavření této smlouvy.“
Pan Milan Vrba se tázal, zda je ve smlouvě zakotvena pokuta, v případě neuzavření kupní
smlouvy. Pan starosta odpověděl, že ve smlouvě je uvedena pokuta 20 000 Kč. Pan Lubomír
Hohl se zeptal, jestli budoucí prodávající mohou navýšit cenu. Pan starosta odpověděl, že cena
je stanovena podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a není možné ji změnit. Pan Ing.
Josef Černoch se dotázal, zda můžeme změnit výměru kupovaného pozemku. Pan Jiří Stříteský
odpověděl, že ano, stačilo by změnit geometrický plán.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí
Police, Police 142, 756 44 Loučka a panem Richardem Rušarem a paní Ludmilou Rušarovou,
oba bytem Police 2, 756 44 Loučka dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Smlouva o pachtu – Vodní nádrž Nad Revírem – předkládá starosta
Na VII. zasedání Zastupitelstva obce Police, které se konalo dne 30.4.2019 se schválil vítěz
výběrového řízení Pacht Vodní nádrže Nad Revírem. Obec Police připravila návrh smlouvy o
pachtu. Doba pronájmu je na neurčito. Výpovědní lhůta je stanovena na 6 měsíců. Roční
pronájem je 10 000 Kč.

Pan starosta informoval zastupitele o vyjádření budoucích pachtýřů k navržené smlouvě o
pachtu. Budoucí pachtýři poukázali na rozpor mezi jimi nabízeným záměrem a provozním a
manipulačním řádem, který je součástí navržené smlouvy o pachtu. Tento řád byl vytvořen
v roce 2003 jako součást kolaudačního řízení. Na stavbu vodní nádrže Nad Revírem Obec
Police obdržela dotaci, udržitelnost projektu byla 10 let, podmínkou dotace byl pouze
extenzivní chov ryb, a to vybraných druhů (pstruh, rak, atd.), také zákaz rybolovu a koupání.
Z důvodu zastaralosti provozního a manipulačního řádu je nutné nechat zpracovat novou verzi,
kterou bude schvalovat příslušný odbor životního prostředí a správce toků, tj. Lesy ČR. Dne
31.5.2019 končí pachtovní smlouva se současným pachtýřem JT PRO REAL s.r.o. Na
Rybníkách 1312, 755 01 Vsetín.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police neschvaluje uzavření smlouvy o pachtu - vodní nádrž Nad Revírem
mezi Obcí Police a panem Jiřím Jašíčkem st. a panem Jaromírem Drlíkem z důvodu nutnosti
provedení aktualizace Provozního a manipulačního řádu.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu zajištěním nového Provozního a manipulačního
řádu pro vodní nádrž Nad Revírem.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

9. Dotační možnosti – Operační program Zaměstnanost
- Výsadba zeleně v obci Police
- Revitalizace zeleně z OPŽP – předkládá starosta
Operační program Zaměstnanost – Přívětivý a efektivní úřad v obci Police
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko zpracoval pro naši obec návrh žádosti na projekt
„Přívětivý a efektivní úřad v obci Police“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Termín
podání žádosti je do 21.6.2019. Minimální výše dotace je 1 000 000 Kč. Výše podpory je 95 %
celkových způsobilých nákladů. Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace
operace je 31. 12. 2022. Tento projekt zahrnuje vypracování strategických dokumentů (např.
Program rozvoje obce Police, Místa pasivního a aktivního odpočinku, pasport veřejného
osvětlení, studie proveditelnosti: výstavba malého dopravního terminálu, výstavba
komunitního centra), fyzická elektronická úřední deska, rozšíření modulů pro webové stránky
a výjezdní workshopy pro zastupitele, komise a výbory.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS., informovala zastupitele o velkém zájmu obcí o dotaci v rámci
Operačního programu Zaměstnanost. Do tohoto projektu se chtějí zapojit i sousední obce
(Kunovice, Loučka, Kladeruby). Vzhledem k malým částkám jednotlivých projektů navrhuje
spojení obcí (Kunovice, Loučka, Kladeruby, Police) do pilotního projektu v rámci
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, který by byl žadatelem
o dotaci a jednotlivé obce partnery. V rámci tohoto projektu je možné pořídit elektronické
úřední desky, o které je velký zájem.

Proběhlo pomocné hlasování.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje zapojení do projektu Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
dotačního titulu „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím
posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení
administrativní zátěže“. Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování ve výši 5 % min.
50 000,- Kč na projekt.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
b) Výsadba zeleně v obci Police
V rámci výsadby zeleně v obci Police paní Mgr. Karolína Holl, DiS., navrhla požádat o dotaci
z těchto zdrojů:
Nadace Partnerství – podporuje výsadbu stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a
podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu
obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin,
povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních
projektů. Finanční rozsah grantu je 10 000 – 30 000 Kč. Termín podání žádosti je do 31.5.2019.
Uznatelným nákladem je nákup sazenic stromů a keřů (minimální počet 10 stromů, maximální
cena za 1 sazenici je 2 000Kč), doprava, zakoupení nářadí k výsadbě stromů a keřů, propagace
projektů, tisk a tvorba informačních materiálů (max. 10% celkové částky).

Nadace ČEZ - podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a
stromořadí. Termín podání žádosti je do 31. 5. 2019. Maximální výše grantu je 150 000 Kč.
Uznatelným nákladem je nákup sazenic (minimálně 70% celkových uznatelných nákladů),
nákup pomocného materiálu (max. 30% celkových uznatelných nákladů), náklady na služby
spojené s výsadbou (max. 25% celkových uznatelných nákladů). Využití/čerpání nadačního
příspěvku je do 31.12.2019.

Sázíme stromy - hlavním posláním je obnovovat a vysazovat nové aleje stromů, sázet remízky,
doplňovat stromy do sadů a sázet stromy a keře všude tam, kde to dává smysl. Nezisková
organizace, která zajišťuje výsadbu stromů, především původní dřeviny jako lípa, javor, dub,
olše, jilm, bříza. Obec vybere lokalitu, kde by se výsadba měla uskutečnit a v domluvený den
nezisková organizace zajistí nářadí, stromy a potřebný materiál. Ihned po výsadbě následná
péče přechází na Obec minimálně po dobu 2 let.

Paní Mgr. Karolína Holl, DiS., rozeslala zastupitelům návrhy zeleně v lokalitě Výpusta.
Z předložených návrhů se zastupitelé shodli na variantě A. Lokalita Výpusta je rozdělena na
dvě místa výsadby (horní část, dolní část). V horní části Výpusty zastupitelé navrhují výsadbu
2 kusů javorů mleč a 1 kusu javoru babyka. V dolní části Výpusty ponechali zastupitelé
předložený návrh výsadby listnatých stromů.
Proběhlo pomocné hlasování.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje:
- podání žádosti o grant Nadaci Partnerství na projekt „Výsadba zeleně v obci Police v lokalitě
Výpusta“ v rámci grantu Výsadba stromů 2019.
- podání žádosti o grant Nadaci ČEZ na projekt „Výsadba zeleně v obci Police v lokalitě
Výpusta“ v rámci grantu Stromy 2019.
- lokalitu Výpusta pro výsadbu stromů v rámci akce Sázíme stromy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
V souvislosti s výsadbou zeleně paní Mgr. Karolína Holl, DiS., kontaktovala zahradní
architektku paní Ing. Pavlu Lorenzovou, aby zpracovala návrh pro bezúdržbový záhon trvalek
a cibulovin na křižovatce. Předběžná cena cca 19 000 Kč.
Zastupitelé se shodli na realizaci projektu z vlastních zdrojů na podzim letošního roku a
oslovení paní Čechové pro zhotovení bezúdržbového záhonu s použitím kačírku nebo
barevného kamene.
Tento návrh schválili všichni zastupitelé.
c) Revitalizace zeleně z OPŽP,
kterou je podpora zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné
sídelní zeleně (např. parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).
Termín podání žádosti je do 31.10.2019. Minimální výše způsobilých výdajů je 250 000 Kč
(bez DPH). Výše podpory z OPŽP max. 60 % celkových způsobilých výdajů. Nejzazší datum
pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.
Paní Ing. Pavla Lorenzová zpracovává koncepci (pasport) revitalizace zeleně v obci Police
v rámci DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Předpoklad realizace je rok 2020,
revitalizovaná místa vybere zastupitelstvo. Podkladem pro žádost o dotaci je vyhotovení
projektu a biologického posudku, které jsou uznatelným nákladem. Žádosti o dotace se posuzují
jednotlivě, v pořadí, v jakém přijdou do vyčerpání stanovených dotačních prostředků.
Proběhlo pomocné hlasování:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vypracování projektové dokumentace a podkladů pro
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 132 Operačního programu Životní prostředí
„Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje:
a) zapojení do projektu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dotačního titulu „Optimalizovat procesy a
postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací,
zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“. Zastupitelstvo obce Police
schvaluje spolufinancování ve výši 5 % min. 50 000,- Kč na projekt.
b)
- podání žádosti o grant Nadaci Partnerství na projekt „Výsadba zeleně v obci Police v lokalitě
Výpusta“ v rámci grantu Výsadba stromů 2019.
- podání žádosti o grant Nadaci ČEZ na projekt „Výsadba zeleně v obci Police v lokalitě
Výpusta“ v rámci grantu Stromy 2019.
- lokalitu Výpusta pro výsadbu stromů v rámci akce Sázíme stromy.
c) vypracování projektové dokumentace a podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci výzvy
č. 132 Operačního programu Životní prostředí „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně“.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě - Myslivecký spolek Police - Jasenec–
předkládá starosta
Myslivecký spolek Police – Jasenec podal dne 13.5.2019 žádost o prodloužení termínu
předložení vyúčtování finanční dotace. Z důvodu prodloužení stavby přístupové cesty k chatě
Kozara, nebude možné uspořádat myslivecké odpoledne v červnu, jak bylo plánováno.
Myslivecký spolek Police - Jasenec bude nucen akci přesunout na pozdější měsíce,
pravděpodobně srpen nebo září 2019.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne
2.1.2019 mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 Loučka a Mysliveckým spolkem Police-Jasenec,
Police 142, 756 44 Loučka dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Vyřazení majetku – předkládá starosta
Obecní úřad provedl na podnět p. Jany Doležalové, nájemkyně obecní hospody, kontrolu
soupisu majetku, který má v nájmu. Bylo zjištěno, že je nutné vyřadit 3 kusy majetku
z operativní evidence z důvodu opotřebení.
Jedná se o:
Inv.číslo

cena

množství

7011 Pult pod jevištěm
7017 Opona samet
7020 Popelnice

650,- Kč
901,- Kč
699,50 Kč

1 ks
1 ks
1 ks

Celkem

2 250,50 Kč

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení majetku z operativní evidence v celkové
hodnotě 2 250,50 Kč dle návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Různé
- Pan starosta informoval zastupitele o zpracovávání zprávy o uplatňování územního plánu za
období 2015-2019 v obci Police. Z tohoto důvodu zaslal zastupitelům rozpracovaný návrh
k projednání. Navrhuje svolat na pondělí 3.6.2019 na 19:00 pracovní schůzi, při které budou
sepsány připomínky a poté předány na Městský úřad Valašské Meziříčí odbor územního
plánování, který je zapracuje do zprávy. Následně bude připomínkována dotčenými orgány a
ty budou rovněž zapracovány. Výslednou zprávu o uplatňování územního plánu schválí
zastupitelstvo.

- Naše obec získala poukázku v hodnotě 15 000 € na vybudování bezplatné wifi sítě. Termín
realizace je 18 měsíců od podpisu grantové dohody, která se podepisovala v lednu 2019.
Provozní náklady bude platit obec, odhad provozních nákladů se pohybuje od 2 000 do 10 000
Kč za měsíc. Výběrové řízení se řídí pravidly České republiky, kritérium je nejnižší nabídka.
Pan starosta navrhl pokračovat ve výběrovém řízení a provozu wifi sítě po dobu 3 let.
Pomocné hlasování pro návrh pana starosty, zda pokračovat ve výběrovém řízení a provozu
wifi sítě po dobu 3 let hlasovali:
Karel Hlavica, Lubomír Hohl, Mgr. Karolína Holl, DiS.,
Proti návrhu hlasovali:
Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Milan Vrba
Hlasování se zdrželi:
Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková
Zastupitelé se nedohodli na dalším postupu.
- Paní Mgr. Karolína Holl, DiS., zaslala zastupitelům nabídku potisku plastových kelímků.
Jedná se o průhledné kelímky 0,5l, min. počet ks pro 1 logo je 250 ks, barevné logo je dražší
kvůli grafické a tiskové přípravě. Pan starosta uvedl, že v nabídce nejsou uvedeny všechny
spolky. Pokud bychom kelímky darovali, měly by být zastoupeny všechny spolky. Pan Ing.
Josef Černoch navrhl objednat pouze kelímky s obecním znakem. Pan Lubomír Hohl navrhl
vytisknout kelímky barevně. Pan starosta navrhl černobílé provedení.
Pro návrh objednat 1 000 ks kelímků v barevném provedení hlasovali:
Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Petr Pelc, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana
Janěková, Lubomír Hohl.
Proti návrhu hlasoval:
Karel Hlavica
Hlasování se zdržel:
Ing. Josef Černoch.
Pro čištění kelímků je nutné zakoupit umývací zařízení, které by nemělo přesáhnout 3 000 Kč.
Předběžná cena 1 000 ks kelímků je cca 39 000 Kč včetně DPH.
- pan Jiří Stříteský informoval zastupitele o dvou nabídkách na opravu vstupu u Obecního úřadu
v Policích. Nabídka pana Jana Marka obsahuje opravu schodů, předláždění zámkové dlažby a
natažení marmolitu na soklu. Nabídka pana Bechného obsahuje opravu schodů, předláždění
zámkové dlažby, natažení marmolitu na soklu, opravu zídky, výměnu okapů a opravu bočních
schodů. Zastupitelé se rozhodli pro nabídku pana Bechného v hodnotě cca 197 000 Kč.
Pan Ing. Josef Černoch vznesl dotaz na vybudování bezbariérového vstupu na Obecní úřad
v Policích. Pan Jiří Stříteský sdělil, že v úvahu připadá zabudování dveří se zvonkem do
zasedací místnosti místo stávajícího okna s vydlážděným přístupem od dětského hřiště. Paní
Mgr. Karolína Holl, DiS., uvedla, že na vybudování bezbariérových vstupů se vypisují dotační
tituly. Nejbližší dotační titul bude vyhlášen v listopadu s možností podání žádosti do konce
února.
- paní Hana Mikalová se zajímala o Poldr a ptala se v jaké fázi příprav se nachází. Pan starosta
opověděl, že se podařilo 2/3 vstupů vyřešit, zbývající majitelé pozemků požadují vysokou cenu.

- pan Jiří Stříteský seznámil zastupitele s nabídkou firmy Cobbler na překopy cest za účelem
odvedení dešťové vody u domů č.p. 98, č.p. 144 a č.p. 178 a také s nabídkou zpevněné plochy
pod kontejnery u domu č.p. 98. Celková výše nabídek je cca 404 000 Kč.
12. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:30.
Zápis byl vyhotoven dne 29.5.2019

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Jiří Stříteský v.r.

__________________________

Ing. Martin Stromšík v.r.

__________________________

