Zápis
z X. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 27.8.2019 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Ing. Josef Černoch, Petr Pelc
Jednání bylo zahájeno v 18:01 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 8 členů
zastupitelstva a 3 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Černocha a pana Petra Pelce.
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. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015721 - předkládá
starosta
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015862 –
předkládá starosta
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-80155745 –
předkládá starosta
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Police na rok 2019 – předkládá
starosta
10. Kupní smlouva na odkoupení části pozemků parc. č. 433 a 434 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
11. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019 – předkládá starosta
12. Vyřazení majetku – předkládá starosta
13. Obecně závazná vyhláška – o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem v obci Police - předkládá starosta
14. Různé
15. Závěr
Pan starosta navrhl doplnit program o žádost o dotaci na projekt „Stavba chodníku podél
silnice III/43917v obci Police“, žádost o změnu územního plánu a revitalizaci zeleně v okolí
obecního úřadu a kaple.

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. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015721 - předkládá
starosta
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015862 –
předkládá starosta
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-80155745 –
předkládá starosta
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Police na rok 2019 – předkládá
starosta
10. Kupní smlouva na odkoupení části pozemků parc. č. 433 a 434 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
11. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019 – předkládá starosta
12. Vyřazení majetku – předkládá starosta
13. Obecně závazná vyhláška – o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem v obci Police - předkládá starosta
14. Žádost o dotaci na projekt „Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci
Police – předkládá starosta
15. Žádost o změnu územního plánu – předkládá starosta
16. Revitalizace zeleně v okolí obecního úřadu a kaple – předkládá starosta
17. Různé
18. Závěr
Pro navržený doplněný program hlasovali: Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík,
Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržený doplněný program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Milana Vrbu, paní doc. Janu Janěkovou,
pana Lubomíra Hohla.
Předsedou byl zvolen pan Milan Vrba.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali: Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin
Stromšík, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdržel: Milan Vrba
Návrhová komise byla zvolena dle návrhu.

3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
Připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
V 18:07 se na jednání dostavila paní Markéta Stříteská.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
Plnění usnesení: z IX. zasedání ZO dne 25.6.2019 – úkoly z usnesení byly splněny
Nejdůležitější události:
• Dne 26.6. proběhla schůzka na SŽDC (správa železniční dopravní cesty)
v Olomouci u Ing. Kašpara k odprodeji strážního domku včetně pozemku u
nádraží ČD. SŽDC počítá s odprodejem – bezplatný převod není možný. Nyní se
čeká na odhad ceny nemovitosti. Dům nesmí být určen k bydlení. Dne 26.8.
proběhla návštěva objektu se správcem, který je relativně v dobrém stavu.
V domě není vodovod, elektřina je odpojena.
• Probíhá nákup vybavení z výhry v soutěži Obec přátelská rodině.
• Dne 30.6. se konala polická pouť, poprvé se použily obecní kelímky.
• 4.7. se uskutečnilo pozorování hvězd u vysílačů. Hojná účast občanů,
dalekohledy včetně pracovníků byly z Hvězdárny Valašské Meziříčí
• 27.7. se konal první ročník fotbalového turnaje místních částí O pohár starosty
obce. Podporu akce máme dnes na programu jednání.
• Pokračují práce na polní cestě na Kozaru a byly zahájeny práce na vedlejší polní
cestě VC 11 okolo vlakového nádraží směrem na Branky v délce cca 400m, tato
cesta by měla navazovat na cyklostezku Police – Braky. Náklady hradí
pozemkový úřad. Stavba polní cesty za nádražím začíná cca 140 m od odbočení
z hlavní cesty u kapličky, tuto část povrchu si budeme muset opravit na své
náklady. Co se týká pokračování cyklotrasy, proběhlo jednání s projektantem,
kde bylo dohodnuto posečkat na projednání na zastupitelstvu Obce Branky
(koncem září), kde by se mělo rozhodnout o pokračování trasy z našeho katastru
a jeho napojení.
• Uskutečnilo se jednání s dopravním úřadem, Policií ČR, projektantem a firmou
Vacula silniční s.r.o. ve věci zklidnění dopravy v obci. Na horním konci se osadí
dopravní značení Zóna 30 km, na dolním konci se připraví dopravní terminál –
autobusová točna okolo ČOV, zástupce Policie ČR nemá námitek ovšem
potřebuje předložit projekt. Projektant po výškovém zaměření terénu připraví
projekt pro dořešení vlastnických vztahů a vyjádření dotčených orgánů. Rovněž
byly řešeny světelné radary v obci – horní konec u vjezdu do obce od Kelče a
v obci před odbočkou k farmě na dolním konci ve směru z centra obce.
• Připravuje se demolice domu č.p. 51 za obchodem, projektant rozeslal žádosti o
vyjádření dotčeným orgánům, rozpočet zatím není k dispozici. Předpokládáme
podání žádosti o dotaci na demolici.
• Proběhlo několik jednání s majiteli o odkoupení pozemků pod klubovnou pro
propojení obecních pozemků na stavbu přístupové komunikace.

•
•

•

•
•
•

Dodavatelská firma provádí práce na odvodnění místních komunikací a zpevnění
ploch pod kontejnery na tříděný odpad.
Realizují se práce na opravě schodiště a vstupu na obecním úřadě, současně firma
zpevní povrch stropu požární nádržky na horním konci – strop je díravý a hrozí
nebezpečí úrazu, vedle nádržky bude zpevněna i plocha pod kontejnery na
tříděný odpad.
Současně řešíme s paní projektantkou zeleň v okolí obecního úřadu a kaple.
Projekt obsahuje pítko a lavičky nad kapli, schody s lavičkami v okolí hřiště u
obecního úřadu.
Bylo zahájeno vodoprávní řízení na Manipulační a provozní řád vodní nádrže
Nad revírem.
Dne 17. srpna se uskutečnila na vodní nádrži Nad revírem Hasičská fontána za
účasti 5 okolních hasičských sborů. Velká účast občanů i z okolních obcí.
Od 1.8. je v základní škole nová paní ředitelka Mgr. Lucie Kristová

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
Stavební a zemědělská komise se sešla v 22. července, kde projednávala zpřístupnění
pozemků pod klubovnou, cyklostezku Police-Branky, výkup pozemků v rámci POLDRU,
rozšíření nádob na papír, stavbu chodníku, kterou by doplnila o veřejné osvětlení, dále byli na
prohlídce domu č.p. 51.
Kulturní a sociální komise navštívila 5 jubilantů, vítání občánků bude naplánováno na 15.
září. Na 25.11 je předběžně domluvena přednáška pana Jindry na téma Točení
dokumentárních filmů.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015721 - předkládá
starosta
Zastupitelstvo obce Police schválilo dne 18.12.2018 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Police, Police č. 142, 756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 a ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Jedná se o zřízení nové
distribuční soustavy na pozemku parc.č. 306/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí ve
vlastnictví paní Marie Foltové. Firma ČEZ Distribuce a.s., zastoupená firmou ARPEX
MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava zaslala Obci Police návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-8015721 včetně geometrického plánu. Cena věcného břemene je
12 100,- Kč včetně DPH.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-8015721 uzavřenou mezi Obcí Police, IČO:00635804, Police 142, 756 44 p. Loučka u
Valašského Meziříčí a ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín Podmokly dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:

Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch, Petr
Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015862 – předkládá
starosta
Zastupitelstvo obce Police schválilo dne 18.12.2018 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Police, Police č. 142, 756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 a ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Jedná se o zřízení nové
distribuční soustavy k novostavbě pana Mariána Biji. Firma ČEZ Distribuce a.s., zastoupená
firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava zaslala Obci Police návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8015862 včetně geometrického plánu. Cena
věcného břemene je 1 210,- Kč včetně DPH.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-8015862 uzavřenou mezi Obcí Police, IČO:00635804, Police 142, 756 44 p. Loučka u
Valašského Meziříčí a ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín Podmokly dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch, Petr
Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-80155745 –
předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Police schválilo dne 18.12.2018 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Police, Police č. 142, 756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 a ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Jedná se o zřízení nové
distribuční soustavy k novostavbě manželů Zwettlerových. Firma ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupená firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava zaslala Obci
Police návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8015745 včetně geometrického
plánu. Cena věcného břemene je 12 100,- Kč včetně DPH.
Pan Milan Vrba vznesl dotaz, zda přípojky NN jsou vedeny v zemi a jestli do budoucna
nebudou pro obec činit problémy. Pan starosta odpověděl, že přípojky jsou v souladu
s územním rozhodnutím a jiné inženýrské sítě budou vedeny taktéž v zemi.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-8015745 uzavřenou mezi Obcí Police, IČO:00635804, Police 142, 756 44 p. Loučka u

Valašského Meziříčí a ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín Podmokly dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch, Petr
Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Police na rok 2019 – předkládá
starosta
Obec Police obdržela žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 Tělovýchovné
jednoty Police – spolek, Police 207, 756 44 Loučka na zajištění fotbalového turnaje O pohár
starosty obce Police. Tělovýchovná jednota Police – spolek požaduje 5 000 Kč. Obec Police
navrhuje částku 5 000,- Kč. Na poskytnutí dotace musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Návrh veřejnoprávní smlouvy:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Tělovýchovná jednota Police – spolek,
Police 207, 756 44 Loučka
Podmínky smlouvy:
Účel: zajištění fotbalového turnaje O pohár starosty obce Police
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 8.7. – 31.8.2019
Vyúčtování dotace do 30.9.2019
Poskytnutí dotace: 5 000,- Kč do 31.8.2019 převodem na účet
C: Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Police v roce 2019
ve výši 5 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Police - spolek, Police 207, 756 44 Loučka.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch, Petr
Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Kupní smlouva na odkoupení části pozemků parc. č. 433 a 434 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Na VIII. zasedání Zastupitelstva obce Police, které se konalo dne 28.5.2019 byla schválena
smlouva o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 433 a 434 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí ve vlastnictví pana Richarda Rušara a Ludmila Rušarové. Pozemky
budou sloužit pro vybudování propojovací komunikace mezi obecními pozemky ke zlepšení
dopravní situace v prostoru pod klubovnou. Obec Police připravila návrh kupní smlouvy

včetně geometrického plánu. Celková výměra odkoupených pozemků je 934 m2, (pozemek
parc.č. 433 o výměře 848 a pozemek parc.č. 434 o výměře 86).
Pan Milan Vrba se zeptal, zda část pozemku 434/2 bude stačit jako obratiště. Pan starosta
odpověděl, že po konzultaci s projektantem je to dostačující prostor.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje odkoupení části soukromých pozemků parc.č. 433 a 434
o celkové výměře 934 m2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí dle geometrického plánu č.
672-70769/2019 od pana Richarda Rušara a paní Ludmily Rušarové, Police 2, 756 44 Loučka
za cenu 300 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch, Petr
Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019 – předkládá starosta
Zastupitelstvu byl předložen návrh úpravy rozpočtu č. 6:
Úprava rozpočtu představuje navýšení v příjmech o 789 346,- Kč, ve výdajích navýšení o
+ 789 346,- Kč.
Příjmy:
Pol. 1334 – odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu – zvýšení o + 2 000,- Kč
Pol. 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze Státního zem. intervenčního fondu na stavbu
oplocenek 240 125,- Kč
Pol. 4116 – Ostatní neinvest. transfery – zvýšení o celkem + 531 551,- Kč – (v tom dotace
Obec přátelská rodině + 500 000,- Kč, dotace na poradenskou činnost v lesích + 40 000,- Kč a
snížení dotace na stromořadí pod točnou – 8 449,- Kč – následná péče bude vyúčtována v r.
2023)
V § 3639 – komunální služby a územní rozvoj – zvýšení o + 15 670,- Kč – za zřízení věcných
břemen pro ČEZ ve stavebním obvodu Výpusta.
Výdaje:
V § 1032 – Podpora ostatních produkčních činností – navýšení o + 68 000,- Kč na stavbu
oplocenek v lesích.
V § 1036 – Správa v lesním hospodářství – navýšení o + 60 500,- Kč na poradenskou činnost
v rámci dotačního titulu.
V § 2212 – Silnice – navýšení o +360 000,- Kč (na dopravní značky na horní cestě k Brankám
50 000,- Kč, na opravu komunikace u nádraží směrem ke Stráni 220 000,- Kč a na projekt a
geodetické práce pro budoucí prodloužení cesty pod klubovnou 90 000,- Kč).
V § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací –zvýšení + 21 000,- Kč na opravu
zámkové dlažby u obecního úřadu – zpevnění podkladu pod zámkovou dlažbu).
V § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - navýšení o + 51 000,- Kč (oprava betonáže –
horní deska na nádržce na horním konci).

V § 3113 – Základní škola – navýšení o + 104 610,- Kč na pořízení židlí, stolů do školní
jídelny a pořízení polikarpové stavebnice pro mateřskou školku v rámci soutěže Obec
přátelská rodině 2019.
V § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
historického povědomí – snížení o – 347 654,- Kč (oprava krovů na kapli nebude letos
realizována).
V § 3399 – Ostatní záležitost kultury – navýšení o + 142 180,- Kč na pořízení párty stanů,
pivních setů a slaměného Betlému v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019, dále čištění
obecního praporu a znaku a pronájem suchého WC na pouť.
V § 3419 – Ostatní sportovní činnost – navýšení o + 5 000,- Kč – dotace Tělovýchovné
jednotě Police na fotbalový turnaj o pohár starosty obce Police.
V § 3421 – ‚Využití volného času dětí a mládeže – navýšení o + 40 000,- Kč (v tom 25 000,Kč nákup přístřešku na hřiště v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019 a pořízení vybavení
na hřiště 15 000,- Kč).
V § 3613 – Nebytové hospodářství – navýšení o + 102 340,- Kč na pořízení židlí a stolů v sále
místního pohostinství v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019.
V § 3631 – Veřejné osvětlení – navýšení o + 39 311,- Kč na pořízení vánočního osvětlení
stromečku v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019.
V § 3639 – Komunální služby – snížení o – 28 193,- Kč (v tom nákup mobiliáře v rámci
soutěže Obec přátelská rodině + 80 307,- Kč, na opravu plotu u OÚ + 5 000,- Kč, nákup
pozemků pod klubovnou + 35 000,- Kč a snížení o – 148 500,- Kč z důvodu neuskutečnění
nákupu nemovitostí na točně).
V § 3725 – Využívání a zneškodňování kom.odpadů – navýšení o + 76 000,- Kč na oplocení
zpevněné plochy pod kontejnery na rozcestí k farmě a vybudování plochy pod kontejnery na
horním konci.
V § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení o + 24 252,- Kč– na služby
spojené s výsadbou záhonu radosti v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2019.
V § 6171 – Činnost místní správy – navýšení o + 71 000,- Kč na opravu fasády na zasedací
místnosti, nátěr marmolitu, opravu schodů u obecního úřadu - vícepráce.
Zastupitelé diskutovali, zda zakoupit radary na měření rychlosti pro zklidnění dopravy v obci.
Proběhlo pomocné hlasování.
Pro návrh zakoupit dva kusy radaru v celkové ceně cca 160 000 Kč hlasovali pro: Karel
Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch,
doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Na základě pomocného hlasování dochází k úpravě předloženého rozpočtového opatření a to
ve výdajích §2223 bezpečnost silničního provozu – navýšení o + 160 000 Kč - na nákup
radarů a v § 3421 využití volného času dětí a mládeže – snížení o – 160 000 Kč.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 6 obce Police na rok 2019 dle
předloženého doplněného návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:

Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch, Petr
Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Vyřazení majetku – předkládá starosta
Z důvodu nákupu nových stolů a židlí do sálu v rámci výhry v soutěži Obec přátelská rodině
2019 a výměny poštovní schránky Obec Police navrhuje na vyřazení tento majetek:
Inv.číslo
10002
7003/03-33
7002/001-109

název
Poštovní schránka RAD
Stoly sálové (31 ks, cena 1 ks = 255,- Kč)
Židle tmavé (109 ks, cena 1ks = 100,- Kč)

Celkem

cena
549,00 Kč
7 905,00 Kč
10 900,00 Kč
____________
19 354,00 Kč

V 19:08 se na jednání dostavil pan Miroslav Kašík.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení majetku dle návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Obecně závazná vyhláška – o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání předkládá starosta
V souvislosti s návrhem zavedení pytlového sběru plastů a aktualizací zákona o odpadech je
zapotřebí vytvořit aktualizovanou Obecně závaznou vyhlášku – o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání.
Změny oproti minulé vyhlášce spočívají:
- Třídění komunálního odpadu se doplní o položku jedlé oleje a tuky,
- u shromažďování tříděného odpadu se ve zvláštních sběrných nádobách upraví u
plastů pytlový sběr se žlutou barvou a barva popelnice pro jedlé oleje a tuky,
- vytvoří se 3 nové články: sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu, sběr a svoz kovů, sběr a svoz elektroodpadu
- sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu bude obsahovat
popis biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu a způsob shromažďování
- sběr a svoz kovů bude popisovat umístění kontejneru na kov a zveřejnění informací
týkajících se kovů

-

sběr a svoz elektroodpadu bude obsahovat popis elektroodpadu,
shromažďování a zveřejnění informací týkajících se elektroodpadu

způsob

Návrh vyhlášky bude předán k posouzení Ministerstvu vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly. Po jeho schválení ministerstvem bude předána vyhláška zpět ke schválení
zastupitelstvu obce.
Paní Eva Hermannová upozornila, že pokud se budou stanoviště pro odpad přesouvat měly by
být nové místa být zahrnuty v aktualizované vyhlášce.
Pan Milan Vrba se zeptat zda, by šlo domluvit s firmou ELEKTROWIN výměnu nádoby na
elektroodpad z důvodu poničení, popřípadě zajistit větší nádobu. Pan starosta odpověděl, že
nádoba je ve vlastnictví obce a větší nádoby neexistuji.
Paní doc. Jana Janěková by se přiklonila k přesunu sběrných nádob od obchodu.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informaci o přípravě Obecně závazné vyhlášky o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání v souvislosti s aktualizací zákona o odpadech.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Žádost o dotaci na projekt „Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci
Police – předkládá starosta
Obec Police plánuje vybudovat chodník od točny směrem k rozcestí, součástí akce bude i
oprava dešťové kanalizace pod chodníkem. V rámci Integrovaného regionálního operačních
programu je vypsána výzva č. 53. Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD, ze které
je možno čerpat dotaci ve výši 95 % uznatelných výdajů.
Pan starosta uvedl, že žádost o dotaci se bude podávat Místní akční skupině KelečskoLešensko-Starojicko, z.s. Předpokládaná realizace chodníku by měla být v polovině roku
2020. Výběrové řízení na dodavatele bude realizováno na přelomu roku.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o podporu na projekt "Stavba chodníku
podél silnice III/43917 v obci Police" do 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášené Místní akční skupinou Kelečsko
- Lešensko - Starojicko, z.s.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování projektu "Stavba chodníku podél
silnice III/43917 v obci Police" v maximální výši 2.200.000,- Kč při celkových nákladech
maximálně 3.400.000,- Kč.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Žádost o změnu územního plánu – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost pana Josefa Mikulenky, Police č. 100 o změnu územního plánu.
Z důvodu záměru výstavby rodinného domu, navrhuje části pozemků p.č. 5052 a 5059 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí zahrnout do ploch pro individuální bydlení.
Zastupitelé diskutovali nad žádostí pana Josefa Mikulenky. Pan starosta upozornil zastupitele,
že v této lokalitě vede hlavní přivaděč vody. Zastupitelé se přiklonili k návrhu na
nerozšiřování zastavitelného území z důvodu dostatku zastavitelných ploch uvnitř obce.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o změnu územního plánu na rozšíření
zastavitelného území o pozemky parc.č. 5052 a 5059 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, , Ing. Josef Černoch, Petr
Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Při hlasování nebyla paní Markéta Stříteská přítomna.
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Revitalizace zeleně v okolí obecního úřadu a kaple – předkládá starosta
Obec Police plánuje revitalizaci zeleně v okolí obecního úřadu a kaple. Paní Ing. Pavla
Lorenzová vypracovala návrh revitalizace. Tato akce by mohla být financována v rámci 132.
výzvy Operačního programu životní prostředí. Výše dotace je 60 % uznatelných výdajů.
Minimální výše uznatelných výdajů činí 250 000 Kč bez DPH. Výzva je průběžná a termín
podání žádosti je do 31.10.2019.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí projektové návrhy na revitalizaci zeleně.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Různé

Pan Lubomír Hohl požádal o přidání kontejneru na papír u domu č.p. 139.
Dále vznesl dotaz na vykupování pozemků v oblasti POLDRU, mezi lidmi převažuje názor,
že POLDR bude ve vlastnictví státu nikoliv obce. Pan starosta odpověděl, že stavbu bude
financovat obec i výkup pozemků, tzn. POLDR bude obecní.
Pan Milan Vrba se zeptal, zda proběhlo jednání se zastupitelstvem v Loučce o vybudování
přechodu pro chodce u autobusové zastávky při Základní škole v Loučce. Pan starosta
přislíbil zahájit jednání o možném přechodu pro chodce.
18. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:25.
Zápis byl vyhotoven dne 28.8.2019

Karel Hlavica

__________________________

Petr Pelc

__________________________

Ing. Josef Černoch

__________________________

