Zápis
ze VI. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 9.4.2019 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík
Jednání bylo zahájeno v 18:03 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
a 2 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Ing. Martina Stromšíka a pana Miroslava Kašíka.
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. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2019 – překládá starosta
7. Žádost o změnu územního plánu– předkládá starosta
8. Kupní smlouva na pozemek parc.č.484/2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.11.2017 – předkládá starosta
10. Pacht obecních pozemků vodní nádrž Nad Revírem– předkládá starosta
11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police
sestavená k 31.12.2018- překládá starosta
12. Účetní závěrka Obce Police sestavená k 31.12.2018 – předkládá starosta
13. Závěrečný účet Obce Police za rok 2018 – předkládá starosta
14. Rozpočtové opatření č.3 na rok 2019 – předkládá starosta
15. Různé
16. Závěr
V 18:05 se na jednání zastupitelstva dostavili pan Jiří Stříteský a paní Markéta Stříteská.
Pan starosta navrhl doplnit program o body odkoupení nemovitosti č.p. 51, podpora v oblasti
akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství, smlouva o podmínkách a právu
provést stavbu – chodník nad točnou, koncepce rodinné politiky obce Police 2019-2023.

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. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2019 – překládá starosta
7. Žádost o změnu územního plánu– předkládá starosta
8. Kupní smlouva na pozemek parc.č.484/2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.11.2017 – předkládá starosta
10. Pacht obecních pozemků vodní nádrž Nad Revírem– předkládá starosta
11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police
sestavená k 31.12.2018- překládá starosta
12. Účetní závěrka Obce Police sestavená k 31.12.2018 – předkládá starosta
13. Závěrečný účet Obce Police za rok 2018 – předkládá starosta
14. Rozpočtové opatření č.3 na rok 2019 – předkládá starosta
15. Koupě nemovitosti č.p. 51 – předkládá starosta
16. Podpora v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství –
předkládá starosta
17. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – chodník nad točnou –
předkládá starosta
18. Koncepce rodinné politiky obce Police na období 2019-2023 – předkládá Mgr.
Karolína Holl, DiS.
19. Různé
20. Závěr
Pro navržený doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch,
Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Zdrželi se hlasování:
Jiří Stříteský
Navržený doplněný program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Lubomíra Hohla, paní Mgr. Karolínu Holl,
DiS. a paní doc. Janu Janěkovou.
Předsedkyní byla zvolena paní Mgr. Karolína Holl, DiS..
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, 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 V. zasedání ZO dne 26.2.2019
Nejdůležitější události:
• Uskutečnilo se několik jednání s vlastníky pozemků pod klubovnou na propojení
obecních pozemků pro vytvoření cesty, případně obratiště.
• Proběhlo jednání Státního pozemkového úřadu ve Vsetíně s dodavatelem polních
cest na pokračování prací a na jejich dokončení.
• Od 1.4.2019 jsou na obecním úřadě vytvořena 2 pracovní místa na VVP na 6
měsíců.
• S dodavatelem provizorní komunikace na Výpustě se jedná o přípravě předání díla.
• Probíhá konkurz na obsazení funkce ředitele/lky Základní a Mateřské školy Police.
• Ve dnech 6. a 7.3. 2019 proběhl audit Obce Police pracovníky Krajského úřadu ve
Zlíně.
• Dne 24.3. se uskutečnilo vítání 4 dětí do svazku obce.
• Dne 26.3. se v knihovně konala další cestopisná přednáška pana Michala Štěpánka
o Turecku.
• V Hučále byly pokáceny stromy na pozemku pana Radovana Volka, který obec
odkoupila.
• Dne 3.4. se konala pracovní schůzka zastupitelů k územnímu plánu s pracovníky
MěÚ Valašské Meziříčí – Ing. Petřekem a Bc. Janoškovou.
• Krajským úřadem byly zaslány návrhy jízdních řádů autobusů a vlaků, které budou
platit od prosince 2019 a následně byly zaslány zastupitelům k vyjádření.
• Obecní úřad řeší dopravní omezení rychlosti vozidel na místní komunikaci
z horního konce směrem na Branky. Osazení dopravní značky Obytná zóna je
problematické z důvodu nemožnosti parkování mimo vyznačené parkovací místa
v označeném úseku. Je zde možnost osazení dopravní značky Zóna s omezením
rychlosti na 30 km. K dopravní situaci bude svolána schůzka obyvatel v tomto
úseku.
Pan starosta informoval zastupitele o možnosti osazení schránky pro radar na krajské
komunikaci přes obec v dolní části. Zde některá auta překročují povolenou rychlost 50km/hod.
Město Valašské Meziříčí by do připravené schránky nepravidelně umísťovalo měřící zařízení
s vyhodnocením pro případný postih řidičů. Cena za vybudování jednoho stanoviště bez
měřícího zařízení by byla cca 200 000.- Kč. Měřící zařízení rychlosti vozidel by zdarma dodalo
Město Valašské Meziříčí a vybrané pokuty by byly příjmem Města Valašského Meziříčí. Jako
protislužba by mohla být činnost Městské policie Valašské Meziříčí, např. při odchytu
toulavých psů.
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí

Kontrolní výbor se sešel 29.3.2019 a na svém jednání kontroloval vyúčtování veřejnoprávních
smluv Charity a Diakonie ČCE.
Kulturní a sociální komise uspořádala v neděli 24.3.2019 Vítání občánků, na kterém přivítala 4
děti do svazku obce. V úterý 26.3.2019 se uskutečnila přednáška pana Michala Štěpánka
Turecko – dechberoucím Kurdistánem. Připravuje se další Vítání občánků, které by se mělo
uskutečnit do 30.6.2019.
Stavební a zemědělská komise se nešla.
6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2019 – překládá starosta
Obec Police obdržela žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 Ranče U
Hromnice, z.s., Police 167, 756 44 Loučka na nákup vybavení pro jízdu a péči o koně (pro děti).
Ranč u Hromice, z.s. požaduje částku 10 000,-Kč. Obec Police navrhuje částku 5 000,- Kč
s ohledem na výši dotace dalším místním spolkům. Na poskytnutí dotace musí být uzavřena
veřejnoprávní smlouva.
Návrh veřejnoprávní smlouvy:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Police 167, 756 44 p. Loučka
Podmínky smlouvy:
Účel: nákup vybavení pro jízdu a péči o koně (pro děti)
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 01.01.2019 – 31.10.2019
Vyúčtování dotace do 15.12.2019
Poskytnutí dotace: 5 000,- Kč do 30.04.2019 převodem na účet.
Na jednání zastupitelstva obce Police byla přítomna předsedkyně Ranče U Hromnice, z.s. paní
Nela Petřkovská, která objasnila zastupitelům činnost ranče. Uvedla, že dotace od obce bude
součástí dotace od Zlínského kraje v rámci programu MAS 04-19 Podpora mládeže na krajské
úrovni. Díky této dotaci bude zkvalitněna výuka pro děti a také proběhne revitalizace zázemí.
Pana starostu zajímalo, zda se projekt bude realizovat, pokud dotaci od kraje neobdrží. Paní
Nela Petřkovská odpověděla, že samozřejmě, ale s omezeným rozpočtem. Paní Mgr. Karolína
Holl, DiS. navrhla zvýšit dotaci na 10 000,- Kč.
Pro návrh paní Mgr. Karolíny Holl, DiS. zvýšit dotaci na 10 000,- Kč hlasovali:
Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana
Janěková, Lubomír Hohl
Hlasování se zdrželi:
Ing. Josef Černoch, Jiří Stříteský, Karel Hlavica
Návrh byl přijat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 ve výši
10 000,- Kč Ranči U Hromnice, z.s., IČO: 06989764, Police 167, 756 44 p. Loučka.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování ve výši 10% max. 10 000,- Kč na projekt
do programu Zlínského kraje MAS04-19 Podpora mládeže na krajské úrovni jehož žadatelem
je Ranč U Hromnice, z.s., IČO: 06989764, Police 167, 756 44 p. Loučka

Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Žádost o změnu územního plánu– předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost pana René Winklera, Police č. 49 o změnu územního plánu.
Provozuje zemědělskou činnost, která spočívá v chovu koní a ovcí, na pozemcích v bývalé
farmě ZD Poličná, farma Police. Z důvodů neustálé přítomnosti k chovanému zvířectvu, chce
realizovat výstavbu rodinného domu. Plochy pro individuální bydlení jsou v současném stavu
ÚP na sousedním pozemku p.č. 4225. Navrhuje část pozemku p.č. 4741/2 zahrnout do ploch
pro individuální bydlení. Připojení na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě provede na své
náklady.
Pan starosta informoval zastupitele, že tuto žádost budou ještě projednávat na podzim v rámci
změny územního plánu z roku 2011. Nicméně rozšíření zastavitelného území bude složitější
z důvodu záporného postoje Zlínského kraje. Ten poukazuje na to, že dosud obec nemá
zastavěné pozemky určené k individuálnímu bydlení, ty jsou ve vlastnictví obce i fyzických
osob.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o změnu územního plánu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Kupní smlouva na pozemek parc.č. 484/2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
Z důvodu umístění inženýrských sítí do obecního pozemku a zlepšení přístupu k domu č.p. 163
Obec Police navrhla na V. Zastupitelstvu obce Police konaného dne 26.2.2019 odkoupení části
soukromého pozemku parc.č. 484 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí o celkové výměře 26 m2.
Tento pozemek patří panu Jaroslavu Enšpiglovi, který navrhl cenu ve výši 10 000,- Kč, což činí
zhruba 385 Kč/m2. Obec Police se spolupodílela na vyhotovení geometrického plánu a
připravila návrh kupní smlouvy, se kterým souhlasí vlastník pozemku pan Jaroslav Enšpigl.
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Police schvaluje odkoupení soukromého pozemku parc.č. 484/2 o výměře
26 m2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí dle geometrického plánu č. 659-523/2019 od pana
Jaroslava Enšpigla, Police 12, 756 44 Loučka za cenu 10 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.11.2017 – předkládá starosta
Vzhledem k tomu, že objekt klubovny je napojen na kanalizaci je nutné uzavřít smlouvu o
platbu za vypouštění odpadních vod s nájemcem tj. Klenotem Police, z.s.. Obec Police navrhuje
doplnit nájemní smlouvu o dodatek č.1, ve kterém se výše zmíněné upravuje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi Obcí
Police, Police 142, 756 44 Loučka a Klenot Police, z.s., Police 142, 756 44 Loučka 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, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Pacht obecních pozemků vodní nádrž Nad Revírem– předkládá starosta
Ke dni 31.5.2019 skončí pacht obecních pozemků – Vodní nádrž Nad Revírem. Obec Police
navrhuje vyhlášení záměru pachtu obecních pozemků parc.č. 5900 – vodní plocha – výměra
6553 m2 a parc.č. 5899 - ostatní plocha – výměra 4271 m2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Požadavky na pacht by měly obsahovat následující informace: identifikační údaje uchazeče,
navrhovaná délka pronájmu, nabídkovou cenu za roční pronájem v Kč a stručný popis činnosti.
Pan Ing. Martin Stromšík navrhl, aby se pacht pronajal organizaci, která se o rybník bude řádně
starat. Pan Lubomír Hohl uvedl, že o pronájem by měli zájem místní občané.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyhlášení záměru na pacht obecních pozemků parc.č. 5900
a parc.č. 5899 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:

Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police
sestavená k 31.12.2018- překládá starosta
Dle novely zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je stanoveno, že zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace za uzavřený rok. Zastupitelstvu byly dle
směrnice č. 1/2014 - Schvalování účetní závěrky zřízené příspěvkové organizaci zaslány
elektronickou poštou tyto podklady účetní závěrky školy sestavené k 31.12.2018:
• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztrát
• Příloha
• Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 14.11.2018
• Inventarizační zpráva za rok 2018
Základní škola a Mateřská škola Police dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2018 v hlavní činnosti ve výši + 86 399,75 Kč a ve vedlejší činnosti ve výši + 6 197,25 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police:
a) schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102, odst. 4, účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Police sestavenou k 31.12.2018
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Police za rok 2018
c) schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 92 597,- Kč
do rezervního fondu
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch,
Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Pan Jiří Stříteský nebyl přítomen hlasování.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Účetní závěrka Obce Police sestavená k 31.12.2018 – předkládá starosta
Dle novely zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je stanoveno, že zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku obce za ukončený rok.
Zastupitelstvu byly dle směrnice č. 2/2013 - Schvalování účetní závěrky Obce Police zaslány
elektronickou poštou tyto podklady účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2018:
• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztrát
• Příloha

•
•
•

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Police za rok 2018
Inventarizační zpráva za rok 2018
Výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2018

Obec Police dosáhla hospodářského výsledku za rok 2018 + 4 556 452,36 Kč.
Pan Jiří Stříteský se vrátil na jednání zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b)
účetní závěrku Obce Police sestavenou k 31.12.2018.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Závěrečný účet Obce Police za rok 2018 – předkládá starosta
Dle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat závěrečný účet obce za
předcházející rok. Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce dne 14.3.2019.
Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 se
závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Police za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje celoroční hospodaření Obce Police a závěrečný účet
obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Police za rok
2018 bez výhrad.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

14. Rozpočtové opatření č.3 na rok 2019 – předkládá starosta

Úprava rozpočtu představuje navýšení v příjmech o + 85 350,- Kč, ve výdajích navýšení o
+ 85 350,- Kč .
Příjmy:
Pol. 1111 – Daň z příjmu fyzických osob – zvýšení o + 38 000,- Kč
Pol.1122 – Daň z příjmů práv.osob za obec – snížení o – 168 170,- Kč
Pol. 4116 – Ost. neinvest. přij.transfery od úřadu práce na pracovníky přijaté na VPP navýšení
o + 180 000,- Kč
V § 3613 – Nebytové hospodářství – navýšení o + 3 600,- Kč, jedná se o příjem za nájem
kadeřnictví za loňský rok
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 31 920,- Kč jedná se o příjem za věcná břemena
a přijatá záloha na budoucí kupní smlouvu mezi Obcí Police a p. Pajdlovou
Výdaje:
V § 3341 – Rozhlas a televize – navýšení o + 9 000,- Kč – poplatek OSA
V § 3429 – Ostatní zájmová činnost – navýšení o + 5 000,- Kč – poskytnutí dotace Ranči U
Hromnice z.s. Police na spolufinancování činnosti spolku
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 218 500,- Kč na mzdové náklady pracovníků
VPP a jednorázovou úhradu za užívání pozemku
V § 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – navýšení o + 16 000,- Kč na
příspěvek na nákup kompostérů
V § 6171 – Činnost místní správy – navýšení o + 5 000,- Kč - projednávání přestupků
Městským úřadem Valašské Meziříčí
V § 6399 – Ostatní finanční operace – snížení o – 168 170,- Kč – daň z příjmů za obec
V § 6402 – Finanční vypořádání minulých let – navýšení o + 20,- Kč – vratka nevyčerpané
dotace na volby do ZO a volby prezidenta
Vzhledem k navýšení finanční dotace Ranči u Hromnice, z.s. na 10 000,- Kč musí být upraveno
i rozpočtové opatření a to:
Úprava rozpočtu představuje navýšení v příjmech o + 90 350,- Kč, ve výdajích navýšení o
+ 90 350,- Kč .
Příjmy:
Pol. 1111 – Daň z příjmu fyzických osob – zvýšení o + 43 000,- Kč
Pol.1122 – Daň z příjmů práv.osob za obec – snížení o – 168 170,- Kč
Pol. 4116 – Ost. neinvest. přij.transfery od úřadu práce na pracovníky přijaté na VPP navýšení
o + 180 000,- Kč
V § 3613 – Nebytové hospodářství – navýšení o + 3 600,- Kč, jedná se o příjem za nájem
kadeřnictví za loňský rok
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 31 920,- Kč jedná se o příjem za věcná břemena
a přijatá záloha na budoucí kupní smlouvu mezi Obcí Police a p. Pajdlovou
Výdaje:
V § 3341 – Rozhlas a televize – navýšení o + 9 000,- Kč – poplatek OSA
V § 3429 – Ostatní zájmová činnost – navýšení o + 10 000,- Kč – poskytnutí dotace Ranči U
Hromnice z.s. Police na spolufinancování činnosti spolku
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 218 500,- Kč na mzdové náklady pracovníků
VPP a jednorázovou úhradu za užívání pozemku

V § 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – navýšení o + 16 000,- Kč na
příspěvek na nákup kompostérů
V § 6171 – Činnost místní správy – navýšení o + 5 000,- Kč - projednávání přestupků Městským
úřadem Valašské Meziříčí
V § 6399 – Ostatní finanční operace – snížení o – 168 170,- Kč – daň z příjmů za obec
V § 6402 – Finanční vypořádání minulých let – navýšení o + 20,- Kč – vratka nevyčerpané
dotace na volby do ZO a volby prezidenta

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 3 obce Police na rok 2019 dle
předloženého upraveného návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteská, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Koupě nemovitosti č.p. 51 – předkládá starosta
Vlastník domu č.p. 51 v Policích p. Dujsík zaslal obci nabídku prodeje tohoto domu včetně
pozemku parc. č. 158. Nabízená kupní cena je 250 000,- Kč. Při prodeji budou veškeré sítě
odpojeny a závazky s dodavateli energií vyrovnány. Rovněž zde nebude hlášena k trvalému
pobytu žádná osoba. Celá kupní cena bude složena do advokátní úschovy a po převodu
nemovitosti na obec bude p. Dujsíkovi advokátem kupní cena vyplacena.
Z hlediska zajištění bezpečnosti dopravy a chodců a zlepšení celkového vzhledu obce a úpravy
veřejných prostor je vhodné nemovitost koupit.
Pan starosta zastupitelům uvedl, že v případě odkoupení nemovitosti by se ještě v tomto roce
mohlo začít s přípravou projektu a pokladů pro získání dotace na demolici.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje koupi domu č.p. 51 včetně pozemku parc. č. 158 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí o výměře 467 m2 za cenu 250 000,- Kč a dále dohodnutých
podmínek od p. Štefana Dujsíka, Hutisko- Solanec č. 313 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

16. Podpora v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství –
předkládá starosta
Ministerstvo zemědělství připravuje dotační titul na vypořádání ztrát v lesním hospodářství
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. K žádosti se musí doložit Analýza ekonomiky lesního
podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti. Tento projekt obec zajistí dodavatelskou
firmou Foresta SG, a.s. Vsetín. Na tento projekt lze získat dotaci od Ministerstva zemědělství
ve výši 80 %. Celková cena díla je 50 000,- Kč bez DPH, tzn. podíl obce po získání dotace je
10 000,- Kč. Poradenská služba bude realizována pouze v případě získání kladného rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v oblasti
akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2016-2020 Ministerstvu
zemědělství ČR.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenské služby mezi
Obcí Police, Police č. 142, IČ: 00635804 a firmou FORESTA SG, a.s. Horní nám. 1, Vsetín,
IČ: 60735384, a pověřuje starostu podpisem smlouvy dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Paní Markéta Stříteská a pan Lubomír Hohl nebyli přítomni hlasování.
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková.
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – chodník nad točnou –
předkládá starosta
Obec Police připravuje stavbu chodníku nad točnou, která se dotkne i pozemku parc. č. 120/1
ve vlastnictví Zlínského kraje – s právem hospodaření Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Pro
stavební řízení, je z tohoto důvodu nutno předložit i Smlouvu o podmínkách a právu provést
stavbu. Podle této smlouvy Obec Police musí uzavřít nájemní smlouvu s Ředitelstvím silnic na
nájem části pozemku pro vybudování stavby a dále bude hradit finanční náhradu za dočasné
omezení užívání silničního tělesa 20,- Kč/m2/den + DPH.
Pan starosta seznámil zastupitele s finanční náhradou za dočasné omezení, která by se
pohybovala zhruba okolo 5 000,- Kč a s výši nájmu kolem 1 000,- Kč. Po dokončení stavby
chodníku bude pozemek bezplatně převeden do majetku obce. Paní Markéta Stříteská a pan
Lubomír Hohl se vrátili na jednání zastupitelstva.
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č.
SML/0252/19 „Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci Police“ mezi Zlínským
krajem, tř. Tomáše Bati 21, 761 90, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K majáku 5001, 761 23 a Obcí Police, Police 142, 756 44 Loučka a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
18. Koncepce rodinné politiky obce Police na období 2019-2023 – předkládá Mgr.
Karolína Holl, DiS.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. vytvořila Koncepci rodinné politiky obce Police na období
2019-2023, která je podkladem pro podání žádosti do soutěže vyhlášené Ministerstvem práce
a sociálních věcí „Obec přátelská rodině/seniorům 2019“.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. seznámila zastupitele s koncepcí rodinné politiky obce Police na
období 2019-2023. Tato koncepce je podpůrným dokumentem a jejím schválením získáme
v soutěži vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí „Obec přátelská rodině/seniorům
2019“ body v hodnocení navíc. Přihláška do soutěže se podává do neděle 14.4.2019, součástí
přihlášky je vypracovaný rozpočet na 500 000 Kč, což je hlavní výhra v soutěži. V případě
umístění na druhém a třetím místě se rozpočet upraví podle odpovídající částky. Prostředky
získané v soutěži musí obec utratit v tomto roce. Výsledky soutěže budou známy ve druhé
polovině roku. Udržitelnost je 3 roky, není určena spoluúčast, jedná se o 100% finanční
příspěvek ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zastupitelé se domluvili na pracovní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 11.4.2019 v 19:00,
kde rozhodnou o jednotlivých položkách v rozpočtu.
V 20:40 opustil pan Jiří Stříteský jednání zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Koncepci rodinné politiky obce Police na roky 2019-2023
dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti do soutěže Obec přátelská rodině/seniorům
2019 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch,
Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

19. Diskuse
Pan Mgr. Karolína Holl, DiS. představila zastupitelům možnost podat dotaci v rámci
Operačního programu Zaměstnanost podprogram „Efektivní veřejná správa“. Výše dotace je
95%, min. výše uznatelných nákladů je 1 000 000 Kč, při spoluúčasti 50 000.- Kč. Forma
financování je ex-ante což znamená, že dotace je vyplacena dopředu. Udržitelnost projektu je
5 let. Termín podání žádosti o dotaci je do 21.6.2019. V této výzvě by se mohly udělat nové
nebo aktualizované strategické dokumenty obce (např. program rozvoje venkova, studie
proveditelnosti), součástí by mohl být i soubor školení pro zastupitele a zaměstnance Obecního
úřadu v Policích. Dále by bylo možné financovat rekonstrukci zasedací místnosti (nová
výmalba, nábytek, skříně aj.).
Zastupitelé se domluvili na uspořádání pracovní schůzky do konce dubna, kde projednají
podání žádosti.
Pan Lubomír Hohl vznesl dotaz na žádost o dotaci na výměnu kotlů v Základní a Mateřské
škole Police a na Obecním úřadě v Policích. Pan starosta odpověděl, že ve středu 10.4.2019 se
dostaví technik a bude se projednávat další možnosti úspory. Podmínkou dotace je energetická
úspora alespoň 20 %, výměna kotlů zajišťuje pouze 10 % úsporu.
20. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 21:17.
Zápis byl vyhotoven dne 10.4.2019
Karel Hlavica v.r.

__________________________

Ing. Martin Stromšík v.r.

__________________________

Miroslav Kašík v.r.

__________________________

