Zápis
ze IX. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 25.6.2019 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 1 občan.
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. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesta HC3 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900100354_1/VB – předkládá starosta
8. Kupní smlouva na odprodej části pozemku parc.č. 151/1 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
9. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018 – předkládá
starosta
10. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 – předkládá starosta
11. Různé
12. Závěr
Pan starosta navrhl doplnit program o žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Police na
rok 2019.
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. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesta HC3 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900100354_1/VB – předkládá starosta
8. Kupní smlouva na odprodej části pozemku parc.č. 151/1 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
9. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018 – předkládá
starosta
10. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 – předkládá starosta
11. Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Police na rok 2019 – předkládá
starosta
12. Různé
13. Závěr
Pro navržený doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková.
Navržený doplněný program byl schválen.
V 18:03 přichází na jednání zastupitelstva pan Milan Vrba.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Ing. Martina Stromšíka, paní Markétu
Stříteská a pana Miroslava Kašíka.
Předsedou byl zvolen pan Miroslav Kašík.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, doc. Jana Janěková, Milan Vrba.
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
Protokolárně byl předán rybník Nad revírem
6.6.2019 se konala Valná hromada VaK Vsetín, a.s. , kde obec vlastní akcie. Dividendy
nebudou vypláceny.
7.6.2019 byly občanům naší obce dodány kompostéry v rámci dotace z Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko.
Byla podepsána kupní smlouva na dům ř.p. 51 v Policích od pana Dujsíka.
Připomínky z pracovní schůzky zastupitelů k územnímu plánu byly předány na Městský úřad
Valašské Meziříčí – odbor územního plánování.
Dne 20.6. se uskutečnilo rozloučení s dvěma předškoláky v mateřské škole.
Byli jsme informováni, že jsme z Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželi dotaci ve výši
500 000,- Kč na projekt Obec přátelská rodině.

K dopravnímu omezení na horním konci bude svolána schůzka za účasti projektanta, dopravní
Policie a správního orgánu z důvodu umístění zpomalovacích prahů. Současně budeme po
zpracování návrhu řešit zřízení autobusové točny okolo čistírny odpadních vod .
K WIFI 4EU – dotace na wifi po obci, zjišťujeme náklady nejen na realizaci, ale také provozní
náklady. Dnes jsme obdrželi další nabídku na rozvod sítě WIFI po obci, která je zařazena na
program dnešního jednání.
Zítra 26.6.2019 je dohodnuta schůzka na Správě železniční dopravní cesty v Olomouci u Ing.
Kašpara ve věci drážního domu u nádraží. Obec má o tuto budovu zájem z hlediska jejího
využití pro potřeby obce.
Pan Milan Vrba se zeptal, kolik činil zisk Vodovodů a kanalizací a.s. za rok 2018. Pan starosta
odpověděl, že cca 6 mil. Kč a tento zisk bude investován do obnovy majetku. Pan Milan Vrba
upozornil na zabezpečení domu č.p. 51, navrhl dům označit tabulkou „Zákaz vstupu objekt
určen k demolici.“ Pan Jiří Stříteský odpověděl, že dům se zabezpečí, ale tabulku s nápisem by
nepoužil z důvodu navádění vnikání nepovolaných osob.

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
Kontrolní výbor a finanční výbor se nesešel. Stavební a zemědělská komise se nesešla. Kulturní
a sociální komise byla blahopřát 3 jubilantům, v měsíci červnu se uskutečnily 3 svatby. Vítání
občánků proběhne v měsíci září. Na webových stránkách je uveřejněna nová rubrika „svatební
blahopřání“, kde novomanželé se souhlasem zveřejňují svatební fotografii.
6. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesta HC3 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín realizoval v rámci komplexní
pozemkové úpravy stavbu společné řízení – Hlavní polní cesta HC3 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí (jedná se o cestu K Háji). Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu chce
Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj předat bezúplatné do majetku obce tuto cestu:
Účetní hodnota Hlavní polní cesty HC3 je 6 284 448,- Kč včetně DPH.
Dle zákona o obcích § 85 odst. a) je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o nabytí nemovitých
věcí.
Záruka na tuto cestu je 5 let, obec musí provádět údržbu.
V 18:30 se na jednání zastupitelstva dostavil pan Lubomír Hohl.
Pan Milan Vrba měl dotaz, kdo prováděl stavební dozor. Pan starosta odpověděl, že celou
stavbu hlavní polní cesty HC3 měl na starosti Státní pozemkový úřad včetně stavebního dozoru.
Pan Jiří Stříteský uvedl, že firma, která stavbu realizovala ještě bude spravovat cestu u Luže a
na dalších dvou místech. Pan Ing. Josef Černoch se zeptal, co by se stalo, kdybychom cestu
nepřevzali, vzhledem k budoucím rostoucím nákladům na údržbu. Pan starosta odpověděl, že
v minulosti jsme se zavázali dokončené cesty přebírat. Při této příležitosti pan starosta
informoval zastupitele, o písemném požadavku obce na pozemkový úřad na zařazení cesty za
nádražím do plánu realizace akcí v rámci pozemkových úprav.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti – Hlavní polní cesta HC3
v k.ú. Police u Valašského Meziříčí od České republiky – Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 Praha 3, IČO: 01312774 do majetku obce v účetní hodnotě
6 284 448,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem protokolu o předání a převzetí Hlavní
polní cesty HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900100354_1/VB – předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Police schválilo dne 13.9.2018 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Police, Police č. 142, 756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 a GasNet,
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupena na základě plné
moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ:
27935311. Jedná se o prodloužení plynovodního řádu na obecních pozemcích parc. č. 436, 437
a 440 k novostavbě manželů Černochových v lokalitě pod klubovnou. Firma GasNet zaslala
Obci Police návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900100354_1/VB včetně
geometrického plánu. Cena věcného břemene je 2 135,- Kč včetně DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900100354_1/VB
uzavřenou mezi Obcí Police, IČO:00635804, Police 142, 756 44 p. Loučka u Valašského
Meziříčí a GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Kupní smlouva na odprodej části pozemku parc.č. 151/1 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Police schválilo dne 20.11.2018 prodej části pozemku parc.č. 151/1 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí panu Jiřímu Hermanovi, Police 36, 756 44 Loučka. Pan Jiří
Herman předložil Obci Police návrh kupní smlouvy včetně geometrického plánu. Cena za
odprodej části pozemku je 150 Kč/m2.

Pan Milan Vrba vznesl dotaz, zda jsou části pozemku parc.č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí zatíženy věcným břemenem a zda na nich neváznou sousedské spory. Pan starosta
odpověděl, že na pozemku parc.č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí je věcné břemeno,
ale netýká se těchto částí. Sousedské spory na těchto pozemcích neváznou.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje kupní smlouvu na odprodej části pozemku parc.č. 151/1
v k.ú. Police u Valašského Meziříčí mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 Loučka a panem Jiřím
Hermanem, Police 36, 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, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

9. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018 – předkládá
starosta
Podle zákona č. 250/ 2000 Sb., § 39, musí členské obce Svazku obcí zveřejnit závěrečný účet
na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dní. Závěrečný účet Svazku obcí pro
hospodaření s odpady za rok 2018 byl zveřejněn 5.4.2019. Dále se závěrečný účet předkládá
zastupitelům členských obcí neprodleně po jeho schválení členskou schůzí.
Závěrečný účet byl schválen členskou schůzí dne 21.5.2019.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření
s odpady, Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem, za rok 2018, který byl schválen členskou
schůzí svazku 21.5.2019.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch,
Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdrželi:
Jiří Stříteský
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 – předkládá starosta

Úprava rozpočtu představuje navýšení v příjmech o 174 280,- Kč, ve výdajích navýšení o +
174 280,- Kč .
Příjmy:
Pol. 1111 – daň z příjmů fyz.osob ze záv. činnosti – zvýšení o + 98 000,- Kč
Pol. 4116 – Ostatní neinvest.transfery – zvýšení o + 55 280,- Kč – dotace do lesů
V § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – zvýšení o + 10 000,- Kč – za stočné
V § 3639 – komunální služby a územní rozvoj – zvýšení o + 11 000,- Kč – prodej obecních
pozemků
Výdaje:
V § 2212 – Silnice – navýšení o + 68 000,- Kč na odvodnění komunikací
V § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – celkem snížení o – 50 000,- Kč – (z
toho snížení o – 100 000,- Kč na chodník od točny k rozcestí, který bude realizován v příštím
roce a zvýšení + 50 000,- Kč na opravu zámkové dlažby u obecního úřadu)
V § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - snížení o – 224 000,- Kč (oprava dešť.
kanalizace točna a projekty přípojek)
V § 2341 – vodní díla – navýšení o + 19 000,- Kč na aktualizaci provozního a manipulačního
řádu vodní nádrže Nad Revírem
V § 3314 – Činnosti knihovnické – navýšení o + 10 000,- Kč na zajištění cestopisných
přednášek
V § 3399 – Ostatní záležitost kultury – navýšení o + 48 510,- Kč na pořízení vratných kelímků
a myčky na kelímky
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 64 280,- Kč na projekt demolice, výškopisné
zaměření obce, oprava plotu u OÚ, nákup pozemků
V § 3725 – Využívání a zneškodňování kom. odpadů – navýšení o + 90 000,- Kč na vybudování
zpevněné plochy pod kontejnery
V § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení o + 3 490,- Kč – na služby spojené
s granty na výsadbu zeleně.
V § 6171 – Činnost místní správy – navýšení o + 164 000,- Kč na nákup softwarového vybavení
pro účetnictví a na opravu schodů, soklu a rýn na budově úřadu.
V § 6399 – Ostatní finanční operace – snížení o – 19 000,- Kč na odvod DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 5 obce Police na rok 2019 dle
předloženého 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.
11. Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Police na rok 2019 – předkládá
starosta
Obec Police obdržela žádost Armády spásy v České republice, z.s., Domov Přístav Šumperk –
DZR, na dofinancování provozních nákladů sociální služby domova se zvláštním režimem.
Armáda spásy v České republice, z.s. požaduje částku 20 000 Kč. Obec Police navrhuje

neposkytnout finanční příspěvek z důvodu zapojení do systému kofinancování sociálních a
souvisejících služeb v rámci Mikroregionu. Pro letošní rok je alokace již rozdělena.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o neposkytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 Armádě
spásy v České republice, z.s., Domov Přístav Šumperk – DZR, IČO: 40613411, Vikýřovická
3313, 787 01 Šumperk.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Hlasování se zdrželi:
Milan Vrba, Ing. Josef Černoch.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Různé
Pan starosta informoval zastupitele o dnešní schůzce se zástupkyní společnosti Sychrovnet ve
věci možnosti zřízení veřejného internetu (wifi). Vzhledem ke členitosti obce jsou možnosti:
1) připojení každého místa veřejného internetu samostatně,
2) propojení míst veřejného internetu pomocí optického kabelu umístěného na sloupech
elektrického vedení.
Zavedení optického kabelu je podmíněno souhlasem ČEZ. Sychovnet by hradil realizaci
v rámci grantu Wifi4EU, případné vícenáklady by hradila Obec Police. Zastupitelé diskutovali,
zda je žádoucí přidávat další kabely do již tak zasíťované obce. Přistoupilo se k pomocnému
hlasovaní:
Proti přidání dalšího kabelu na sloupy elektrického vedení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Hlasování se zdrželi:
Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch.
Pan starosta sdělil, že bude pokračovat v získávání informací ve věci připojení k veřejnému
internetu.
Pan Miroslav Kašík se ptal, zda obec uplatnila připomínky k návrhu jízdního řádu ČD na rok
2020. Pan starosta odpověděl, že připomínky byly zaslány Českým drahám i Krajskému úřadu
Zlínského kraje, který ji předal koordinátorovi veřejné dopravy.
Přítomný občan pan Václav Havran se ptal, co vyměřoval geodet na Výpustě. Pan Jiří Stříteský
odpověděl, že se vyměřovalo stavební místo na soukromém pozemku.
Pan Lubomír Hohl vznesl dotaz, kdo provedl čištění příkop u Cimbálu. Pan starosta odpověděl,
že čištění příkop provedla firma Libor Štěpán.

Pan Lubomír Hohl vyzvedl akci Den otevřených dveří na Ranči U Hromnice, která proběhla
v neděli 23.6.2019 a byla velmi dobře zorganizována. Dotaci, kterou obec poskytla spolku Ranč
U Hromnice byla naplno využita.
Pan starosta připomenul, že tento víkend se uskuteční Polická pouť, již v sobotu od 16:00 budou
místní hasiči zajišťovat občerstvení na točně. Pan Lubomír Hohl při této příležitosti navrhl
požádat občany, aby uklidili veřejnou zeleň před svými domy.
Doc. Jana Janěková – včera se uskutečnila pracovní schůzka zastupitelů, na kterou byli pozváni
zástupci Pravčické a.s., která hospodaří na katastru obce Police. Paní doc. Janě Janěkové
neuspokojila odpověď zástupce Pravčické a.s. v souvislosti s používáním pesticidů a
insekticidů. Vzhledem k blízkosti zahrad u obdělávaných polí. Pan Milan Vrba navrhl domluvit
se se zástupci Pravčické a.s., na vysetí řepky dále od obydlí a zahrad nebo vysetí jiných plodin
či snížení nájmu na pronajatých pozemcích. Pan Ing. Josef Černoch zmínil, že většina pesticidů
a insekticidů, které se používají v zemědělství jsou schváleny státem. Paní doc. Jana Janěková
přislíbila vypracování připomínek a zaslání na obec.
Pan Lubomír Hohl upozornil, že zástupci Pravčické a.s., také nenahlásili myslivcům sečení
sena. V minulých letech tato spolupráce fungovala. Ze zákona mají povinnost nahlásit předem,
aby myslivci zajistili vyhnání mladých srn z travních porostů před senosečí.
Pan Petr Pelc požádal za dobrovolné hasiče o vypůjčení obecního praporu na Polickou pouť.
Dále obeznámil zastupitele s uspořádáním fotbalového turnaje Police cup se záštitou pana
starosty a obce. Turnaj by se měl jmenovat O Pohár starosty obce Police. Termín konání je
předběžně domluven na 27. července 2019. Zúčastnit se mohou družstva, která mají 6 a více
hráčů, všichni hráči mají mít pobyt v Policích nebo někdy v minulosti zde pobývali. Pan Pelc
požádal o poskytnutí finanční podpory, kterou upřesní na schůzce dne 1.7.2019 na OÚ.
Pan starosta pozval zastupitele na večerní pozorování hvězd, které se uskuteční ve čtvrtek 4.
července 2019 v 21:00 na horním konci u vysílače.
Pan Miroslav Kašík oznámil, že v sobotu 14. září 2019 se uskuteční pumptrackový závod.
Pan Petr Pelc oznámil, že 125. výročí SDH Police se přesouvá na sobotu 17. srpna 2019.
13. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:08.
Zápis byl vyhotoven dne 26.6.2019

Karel Hlavica

__________________________

Petr Pelc

__________________________

Ing. Josef Černoch

__________________________

