Zápis
ze III. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 18.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Milan Vrba, Lubomír Hohl
Jednání bylo zahájeno v 18:02 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva
a 4 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Milana Vrbu a pana Lubomíra Hohla.
1. Schválení programu jednání
Navržený program
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. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2019 a veřejnoprávní smlouvy –
spolky – překládá starosta
7. Žádost o odkoupení obecního pozemku parc.č. 5319/4 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
8. Kupní smlouva mezi Obcí Police a p. Ing. Ilonou Šeděnkovou – nemovitost č.p. 56
včetně pozemků – předkládá starosta
9. Zásady a program kofinancování sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko – předkládá starosta
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
přívod NN a dohoda o umístění stavby– předkládá starosta
11. Smlouva o výmazu služebnosti a smlouva o zřízení služebnosti – překládá starosta
12. Rozpočtové opatření č. 5 – předkládá starosta
13. Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje –
předkládá starosta
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Pan starosta navrhl doplnit program v různém o odprodej části obecního pozemku parc.č. 3/1 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí, nabídka pomoci panu Vojtěchu Hollovi při likvidaci požáru
hospodářského objektu, informace o získání poukázky WIFI4EU, odkoupení pozemku parc.č. 286 v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí, zastávka ČSAD.

Navržený doplněný program
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. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2019 a veřejnoprávní smlouvy –
spolky – překládá starosta
7. Žádost o odkoupení obecního pozemku parc.č. 5319/4 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
8. Kupní smlouva mezi Obcí Police a p. Ing. Ilonou Šeděnkovou – nemovitost č.p. 56
včetně pozemků – předkládá starosta
9. Zásady a program kofinancování sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko – předkládá starosta
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
přívod NN a dohoda o umístění stavby– předkládá starosta
11. Smlouva o výmazu služebnosti a smlouva o zřízení služebnosti – překládá starosta
12. Rozpočtové opatření č. 5 – předkládá starosta
13. Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje –
předkládá starosta
14. Různé - Odprodej části obecního pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí,
- Nabídka pomoci panu Vojtěchu Hollovi při likvidaci požáru hospodářského
objektu,
- Informace o získání poukázky WIFI4EU,
- Odkoupení pozemku parc.č. 286 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí,
- Zastávka ČSAD,
15. Diskuse
16. Závěr

Pro tento navržený doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržený doplněný program byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise paní Markétu Stříteskou, pana Ing. Josefa
Černocha, pana Petra Pelce.
Předsedou byl zvolen pan Ing. Josef Černoch.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Milan Vrba, 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 II. zasedání ZO dne 20.11.2018
Všechny body usnesení byly splněny.
Nejdůležitější události:
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Připravujeme odkup nemovitostí na točně a to č.p. 56 a č.p. 16.
Připravujeme projekty pro napojení 3 domů na splaškovou kanalizaci na
Výpustě.
S projektantem připravujeme chodník od točny k rozcestí, kde je problematický
úsek okolo stodoly paní Harenčákové (řeší se případný odkup objektu včetně
rodinného domu)
Na základě žádosti obce Police jsme byli vybráni na realizaci WI-FI pro obce,
která slouží pro bezplatné poskytování připojení WI-FI síti. Nyní musíme do 18
měsíců provést nákup a instalaci WI-FI zařízení do veřejných prostorů, které lze
označit za centra veřejného života – návrh umístění - objekt ČOV – dosah
sportovní areál a nádraží ČD a ČSAD
- Objekt Hasičské zbrojnice – dosah škola, hasičská zbrojnice,
hospoda, autobusová točna, apod.
- Klubovna – dosah okolí klubovny
Dne 28.listopadu byla předána dodavatelem prací Státnímu pozemkovému úřadu
Vsetín cesta HC3, jedná se o cestu k Háji. Na cestě se budou dodělávat drobné
úpravy, které nebrání provozu. Termín odstranění je jaro 2019.
Úřadem práce byla schválena žádost o vytvoření jednoho pracovního místa na
VVP od prosince 2018. Toto místo nebude obsazeno z důvodu odmítnutí
uchazeče.
V neděli 2.prosince byl rozsvícen vánoční strom u obecního úřadu s programem
základní školy.
Na katastrální úřad byly předány podklady pro zapsání kupní smlouvy na
pozemek parc.č. 481díl a pana Enšpigla.
Ve středu 5.12. se v knihovně na obecním úřadě uskutečnila beseda s panem
Rostislavem Volkem k historii Polic s velkým zájmem občanů.
V pátek 14.12. se uskutečnilo v sále pohostinství tradiční setkání seniorů.

V 18:10 se na jednání dostavila paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS. v 18:15 se na jednání
dostavil pan Miroslav Kašík.

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
Kulturní a sociální komise se sešla jednou a projednávala akce - rozsvícení vánočního stromu
a vánočního posezení seniorů. Další schůzka bude v lednu, kde budou projednáni jubilanti.
Stavební a zemědělská komise se sešla. Diskutovali nad odkoupením nemovitosti č.p. 56,
odprodejem části obecního pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí,
odkoupením pozemku parc.č. 286 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí a vizemi do budoucna.
Kontrolní výbor se sejde ve čtvrtek 20. prosince 2018.
6. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2019 a veřejnoprávní smlouvy
– spolky – překládá starosta
Obec Police obdržela žádosti právnických osob o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce
2019.
Žadatel

požadovaná částka

- SDH Police - Spolek Klenot Police
- Div.spolek Neřešto
- TJ Police
- PKM Bike Team
- Mysliv. Sdruž.

žádost
žádost
žádost
žádost
žádost
žádost

25 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

Na poskytnutí dotace musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva s jednotlivými subjekty.
Návrh veřejnoprávních smluv:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace PKM Bike Team, z.s., IČO:05452589, Police
159, 756 44 p. Loučka
Podmínky smlouvy:
Účel: startovné na závody v ČR, SVK, PL, nákup dresů, věcné ceny pro soutěžící
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 01.01.2019 – 30.11.2019
Vyúčtování dotace do 15.12.2019
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2019 převodem na účet.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Neřešto, IČO:
03160017 se sídlem Police č. 142:
Podmínky smlouvy:
Účel: osvětlení, energie, kulisy, rekvizity, kostýmy
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2019 – 30.11.2019
Vyúčtování dotace do 15.12.2019
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2019 hotově
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Police, IČO: 65469453 se sídlem Police
č. 142:
Podmínky smlouvy:
Účel: pořádání hasičské fontány u příležitosti 125 let SDH Police, nákup služeb pro osvětlení
a ozvučení, nákup párty stanu

Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.5.2019 – 30.08.2019
Vyúčtování dotace do 31.10.2019
Poskytnutí dotace: 25 000,- Kč do 31.01.2019 převodem na účet
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolku Klenot, IČO: 26660920 se sídlem
Police č. 142,:
Podmínky smlouvy:
Účel: udržování lidových zvyků a obyčejů v obci, práce s dětmi
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2019 – 31.12.2019
Vyúčtování dotace do 15.12.2019
Poskytnutí dotace: 20 000,- Kč do 31.01.2019 hotově
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckého spolku Jasenec-Police, IČO:
00433128 se sídlem Police č.142:
Podmínky smlouvy:
Účel: myslivecké odpoledne
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.6.2019 – 30.6.2019
Vyúčtování dotace do 31.8.2019
Poskytnutí dotace: 5 000,- Kč do 31.01.2019 hotově
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Tělovýchovná jednota Police, IČO:
70640629 se sídlem Police č.207:
Podmínky smlouvy:
Účel: údržba sportovního areálu
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2019 – 31.12.2019
Vyúčtování dotace do 31.12.2018
Poskytnutí dotace: 100 000,- Kč do 31.01.2019
Pan Jiří Stříteský vznesl dotaz na výši dotace pro SDH Police. Paní Eva Hermannová oznámila,
že částka je vyšší z důvodu pořádání hasičské fontány k 125. výročí založení SDH Police. Tato
dotace bude použita na zajištění osvětlení a hudební produkce a také na zakoupení party stanu,
který využívají i ostatní spolky v obci. Pan Milan Vrba zdůvodnil zvýšení dotace pro
Tělovýchovnou jednotu Police – spolek. A to získáním nového trenéra můžu, a tím zvýšení
mzdových nákladů a cestovného, dále přestupy, zvýšení nákladů na údržbu hřiště a zvýšení
energií. Pan Ing. Josef Černoch vznesl dotaz, zda se výše dotace změnila od minulého roku.
Pan starosta odpověděl, že částky se pohybují zhruba ve stejných výších jako v přecházejících
letech.

C: Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police:
a) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 ve výši 10 000,- Kč PKM Bike
Team, z.s., IČO: 05452589, Police 159, 756 44 p. Loučka. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
b) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 ve výši 10 000,- Kč Divadelnímu
spolku Neřešto, IČO: 03160017 Police č. 142, 756 44 p. Loučka. Schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
c) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu v roce 2019 ve výši 25 000,-Kč SDH Police, IČO:
65469453 Police č.142, 756 44 p. Loučka. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
d) rozhodlo o schválení dotace z rozpočtu obce v roce 2019 spolku Klenot, IČO: 26660920
Police č.142, 756 44 p. Loučka, ve výši 20 000,-Kč. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
e) rozhodlo o schválení dotace z rozpočtu obce v roce 2019 Mysliveckému spolku Police Jasenec, IČO: 00433128 Police č.142, 75644 p. Loučka, ve výši 5 000,-Kč. Schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
f) rozhodlo o schválení žádosti o dotaci z rozpočtu obce v roce 2019 Tělovýchovné jednotě
Police - spolek, IČO: 70640629 Police č.207, 75644 p. Loučka ve výši 100 000,- Kč. Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Žádost o odkoupení obecního pozemku parc.č. 5319/4 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Dne 27. listopadu 2018 obdržela Obec Police žádost manželů Františka a Lenky Pavlíkových,
Haškova 640/2, Havířov na odkoupení pozemku parc.č. 5319/4 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí o celkové výměře 1 527 m2. Záměr odprodeje tohoto pozemku byl zveřejněn dne 24.
ledna 2018. Jedná se o poslední stavební pozemek v majetku obce v lokalitě Výpusta.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 5319/4 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí o celkové výměře 1 527 m2 za 400 Kč/m2 manželům Františkovi a
Lence Pavlíkovým, Haškova 640/2, Havířov.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu 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, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Kupní smlouva mezi Obcí Police a p. Ing. Ilonou Šeděnkovou – nemovitost č.p.
56 včetně pozemků – předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Police se na svém II. zasedání dne 20. listopadu 2018 zabývalo možností
odkoupení nemovitosti č.p. 56 v Policích včetně pozemků. Po jednání s paní Ing. Ilonou
Šeděnkovou - insolvenční správce dlužníka p. Ivany Harenčákové byla vypracována kupní
smlouva. Dohodnutá kupní cena za nemovitost č.p. 56, pozemky parc.č. 66, parc.č. 65 vše v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí činí 990 000 Kč. Splatnost kupní ceny je před podpisem kupní
smlouvy. Veškeré náklady spojené s koupí ponese Obec Police.
Pan starosta informoval zastupitele o sdělení realitní kanceláře FINEreality, která připravuje
kupní smlouvu, že z důvodu čekání na vyjádření insolvenčního soudu k podané nabídce
rodinných příslušníků paní Ivany Harenčákové, nemůže dojít k podpisu smlouvy na odkup
nemovitosti. Z tohoto důvodu se odkup nemovitosti neuskuteční. Rodinní příslušníci mají vždy
přednost k odkupu v rámci insolvenčního řízení.
Komplikuje se tak vybudování nového chodníků od točny k rozcestí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informaci starosty o odkoupení nemovitosti č.p. 56
včetně pozemku v k.ú. Police u Valašského Meziříčí od insolvenčního správce paní Ing. Ilony
Šeděnkové, Lomená 597/17, 747 18 Píšť.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Zásady a program kofinancování sociálních a souvisejících služeb
Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko – předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Police na svém XXXVI. zasedání dne 27. června 2018 schválilo zapojení
Obce Police do společného systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a zároveň schválilo poskytnutí příspěvku do
rozpočtu DSO Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na kofinancování sociálních a
souvisejících služeb v částce 100 Kč/ 1 obyvatele.
Pan Milan Vrba vznesl dotaz k systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb, co
všechno tento systém zajišťuje. Pan starosta odpověděl, že systému kofinancování sociálních a
souvisejících služeb se účastní 10 obcí Mikroregionu Valašskoemeziříčsko-Kelečsko. Systém
má za účel snížit administrativní zátěž obcím s vyřizováním individuálních žádosti o dotaci na

poskytnutí sociálních a souvisejících služeb. V rámci tohoto systému si poskytovatelé
sociálních a souvisejících služeb působící v obcích Mikroregionu Valaškomeziříčsko-Kelečsko
podají jednu žádost na Mikroregion a nemusí zasílat více žádosti na každou obec zvlášť. Po
formální kontrole žádostí, postupují k projednání a schválení výborem složeným ze zástupců
obcí, kteří se do systému zapojili. Po uplynutí doby, na kterou byla dotace určena následuje
finanční vyúčtování dotace, kterou kontroluje výbor. Pan Milan Vrba by se rád zúčastnil
výboru, kde budou finance rozdělovány.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje "Zásady kofinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko" dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje "Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2019" dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a
souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2019 ve výši 57 400 Kč
(tj. 100 Kč na 1 obyvatele - 574 obyvatel dle ČSÚ ke dni 1.1.2018).
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
přívod NN a dohoda o umístění stavby– předkládá starosta
Obec Police obdržela žádosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené firmou ARPEX MORAVA
s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava na zřízení nových distribuční soustav pro:
a) pana Mariána Biju na pozemku parc.č. 5322/4 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Pro
zřízení přípojky NN je nutné zřídit věcné břemeno. Zřízení přípojky se týká obecního pozemku
parc.č. 5322/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Délka přípojky je 1 m, jednorázová náhrada
za zřízení věcného břemene je 1 000,- Kč.
b) Manžele Aleše a Ivu Zwettlerovi na pozemcích parc.č. 5331/2. 5332/3 a 5334/6 v k.ú. Police
u Valašského Meziříčí. Pro zřízení přípojky NN je nutné zřídit věcné břemeno. Zřízení přípojky
se týká obecních pozemků parc.č. 5322/1, 5328/4 a 5331/3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Délka přípojky je 29 m, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 1 000,- Kč. Obec
Police navrhuje jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč.
c) paní Marii Foltovou k pozemku parc.č. 306/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Pro zřízení
přípojky NN je nutné zřídit věcné břemeno. Zřízení přípojky se týká obecního pozemku parc.č.
5322/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Délka přípojky je 33 m, jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene je 1 000,- Kč. Obec Police navrhuje jednorázovou náhradu ve výši
10 000 Kč.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje:
a) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8015862 uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p.
Loučka u Valašského Meziříčí, IČO:00635804, DIČ:CZ635804 a ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
b) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8015745 uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p.
Loučka u Valašského Meziříčí, IČO:00635804, DIČ:CZ635804 a ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
c) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8015721 uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p.
Loučka u Valašského Meziříčí, IČO:00635804, DIČ:CZ635804 a ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly dle předloženého návrhu 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, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Smlouva o výmazu služebnosti a smlouva o zřízení služebnosti – překládá
starosta
V návaznosti na ukončení stavby 16010-041484 VPIC Police, pozemkové úpravy, SO 04,
stavba komunikačního zařízení, jejíž realizaci prováděla Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., obdržela Obec Police dne 8. listopadu 2018 návrh Smlouvy o výmazu služebnosti a
smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 603 a parc. č. 5361 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti je 270 Kč k pozemku parc.č.
603 a 2730 Kč k pozemku parc.č. 5361.
Pan starosta oznámil zastupitelům, že výše uvedená smlouva se týká přeložení kabelu u
vlakového nádraží mimo budoucí komunikaci na náklady Státního pozemkového úřadu
Vsetín.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o výmazu služebnosti a smlouvu o zřízení
služebnosti uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p. Loučka u Valašského Meziříčí,
IČO:00635804 a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
– Žižkov, IČO: 04084063 dle předloženého návrhu 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, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Rozpočtové opatření č. 5 – předkládá starosta
Úprava rozpočtu č. 5 představuje navýšení v příjmech celkem o681 428,- Kč, v tom: daňové
příjmy zvýšení o + 141 000 a přijaté transfery navýšení o + 540 428,- Kč.
Ve výdajích dochází ke zvýšení o + 681 428,- Kč, v tom:
běžné výdaje navýšení o +282 998,- Kč, kapitálové výdaje zvýšení o + 396 430,- Kč.
Rozpis příjmů:
Pol. 1113 – daň z příjmů f.o. – navýšení o + 6 000,- Kč
Pol. 1334 – odvody za odnětí zem.půdy z půdního fondu – zvýšení o + 1 000,- Kč
pol. 1211 – DPH – navýšení o + 130 000,- Kč
pol. 1511 – daň z nemovitostí – navýšení o + 4 000,- Kč
pol. 4116 – přijaté dotace od Ministerstva vnitra na zás.jednotku 3058,- Kč a od ministerstva
zemědělství do lesů 537 370,- Kč
Rozpis výdajů:
V § 1032 – lesní hospodářství - navýšení o + 436 998,- kč na sazenice a služby v lesích
V § 2212 – Silnice – snížení o – 240 000,- Kč z důvodu platby zbývajících prací na provizorní
komunikaci na Výpustě v příštím roce
V § 2219 – Ostatní záležitosti dopravy – snížení o – 217 000,- Kč z důvodu neuskutečněných
výdajů za projektovou dokumentaci v letošním roce
V § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – snížení o – 172 0000,,- Kč z důvodu
neuskutečněných výdajů na projektovou dokumentaci v letošním roce
V § 3613 – Nebytové hospodářství – snížení o – 70 000,- Kč z důvodu neuskutečněných
výdajů v letošním roce
V § 3421 – Využití vol. Času dětí (hřiště) – snížení o – 49 000,- Kč z důvodu neuskutečněných
výdajů v letošním roce
V § 3639 – komunální služby a územní rozvoj – zvýšení o + 992 430,- Kč na nákup domu č.p.
56
Paní Eva Hermannová informovala zastupitele o změně v rozpisu výdajů V § 1032 – lesní
hospodářství – navýšení o + 681 428 Kč a zbylé § se navyšovat a snižovat nebudou z důvodu
odložení koupě nemovitosti č.p. 56. Částka, která byla určena na odkoupení nemovitosti zůstane
na běžném účtu jako rezerva do příštího roku.
Úprava rozpočtu č. 5 představuje navýšení v příjmech celkem o 681 428,- Kč, v tom: daňové
příjmy zvýšení o + 141 000 a přijaté transfery navýšení o + 540 428,- Kč.
Ve výdajích dochází ke zvýšení o + 681 428,- Kč, v tom: běžné výdaje navýšení o +681 428Kč.
Rozpis příjmů:
Pol. 1113 – daň z příjmů f.o. – navýšení o + 6 000,- Kč
Pol. 1334 – odvody za odnětí zem.půdy z půdního fondu – zvýšení o + 1 000,- Kč
pol. 1211 – DPH – navýšení o + 130 000,- Kč
pol. 1511 – daň z nemovitostí – navýšení o + 4 000,- Kč
pol. 4116 – přijaté dotace od Ministerstva vnitra na zás.jednotku 3058,- Kč a od ministerstva
zemědělství do lesů 537 370,- Kč

Rozpis výdajů:
V § 1032 – lesní hospodářství - navýšení o + 681 428,- kč na sazenice a služby v lesích
Pan Milan Vrba se dotázal zda budou poskytnuty dotace na kůrovce. Pan starosta odpověděl,
že dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství a také Zlínský kraj. Žádost o dotaci má na starosti
odborný lesní hospodář. Na příští rok je podána žádost o dotaci na oplocenky, další žádosti
budou následovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 5 obce Police na rok 2018 dle
předloženého upraveného návrhu návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje –
předkládá starosta
Návrh rozpočtu byl zveřejněn a vyvěšen na úřední desce i elektronické dne 23.11.2018.
Předpokládané celkové příjmy včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje činí 15 597 800
Kč, předpokládané celkové výdaje včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje činí 15
378 700
Kč a Financování -219 100 Kč (splátka úvěru).
třída 1 – Daňové příjmy
9 083 396 Kč,
třída 5 – Běžné výdaje
13 990 480
Kč,
třída 2 – Nedaňové příjmy 5 552 700 Kč,
třída 6 - Kapitálové výdaje
1
388 220 Kč
třída 3 – Kapitálové příjmy
630 000 Kč,
Výdaje celkem
15 378 700
Kč
třída 4 - Přijaté transfery
331 704 Kč,
Příjmy celkem
15 597 800 Kč
Financování
-219 100 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje splátku úvěru..
Největší předpokládané příjmy jsou daňové příjmy ve výši 9 083 396,- Kč a dále příjmy
z prodeje dříví 4 840 000,- Kč, příjmy z prodeje pozemků 630 000,- Kč a přijaté transfery 331
704,- Kč. Poplatek za odvoz odpadu je ve stejné výši jako v roce 2018, tj. 400,- Kč na poplatníka
a rok.
Největší předpokládané výdaje jsou:
Výdaje v obecních lesích 5 658 000,- Kč, výdaje na provoz splaškové kanalizace, na
projektovou dokumentaci rozšíření splaškové kanalizace Rosocháčí a k farmě a na opravu
dešťové kanalizace od točny k rozcestí 1 023 000,- Kč, výdaje na školství 809 000,- Kč – v tom
800 000,- Kč neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Police na provozní náklady, výdaje na veřejnou
zeleň 667 690Kč– v tom akce „Stromořadí pod točnou“, kácení a výsadba zeleně v obci u

kaple, výdaje na výkup pozemku v Hučále a výkup nemovitosti na točně, výdaje na
zastupitelstvo obce 1 166 000,- Kč, na činnost místní správy 1 419 000,- Kč. Splátka jistiny
úvěru v roce 2019 činí 219 100,- Kč.
Návrh rozpočtu počítá ve výdajích s poskytnutím finanční dotace na činnost místních spolků:
Tělovýchovná jednota Police – 100 000,- Kč (z toho 50 000,- Kč neinvestiční dotace a 50 000,Kč investiční dotace), Spolek Klenot Police – 20 000,- Kč, Divadelní spolek Neřešto –
10 000,- Kč, SDH Police – 25 000,- Kč, Myslivecké sdružení Jasenec-Police – 5 000,- Kč,
PKM Bike Team –
10 000,- Kč. Dále je ve výdajích poskytnutí daru Základní organizaci českého svazu ochránců
přírody Bartošovice 1 000, Kč
Součástí rozpočtu obce je i rozpočet sociálního fondu, který je tvořen dle Statutu sociálního
fondu přídělem z rozpočtu obce 50 000,- Kč a zůstatkem z minulých let 17 000,- Kč. Ze
sociálního fondu se hradí příspěvek na stravné, ošatné, rekreaci a penzijní připojištění.
Součástí rozpočtu obce je i rozpočet Fondu rezerv a rozvoje, který je tvořen ročním přídělem
z rozpočtu obce dle schváleného Plánu financování obnovy kanalizace a ČOV ve výši
280 000Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočet obce Police na rok 2019 včetně sociálního
fondu a fondu rezerv a rozvoje takto:
třída 1 – Daňové příjmy
9 083 396-- Kč,
třída 2 – Nedaňové příjmy 5 552 700,-- Kč,
třída 3 – Kapitálové příjmy
630 000,-- Kč,
třída 4 - Přijaté transfery
331 704,-- Kč,
Příjmy celkem
15 597 800,-- Kč
třída 5 – Běžné výdaje
13 990 480,-- Kč,
třída 6 – Kapitálové výdaje 1 388 220-- Kč,
Výdaje celkem
15 378 700,-- Kč
Financování
219 100,-- Kč.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Doležalová, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Různé
Pan starosta informoval zastupitele o podání žádosti na odprodej části obecního pozemku
parc.č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí pana Jaroslava Krejčiříka. Záměr na odprodej
části obecního pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí je zveřejněn na úřední
desce. Cena za odkoupení předzahrádky je stanovena na 150 Kč/m2. Na uvedené části obecního
pozemku se nachází studna, tímto je pozemek zhodnocen.
Dále oznámil nabídku při pomoci likvidaci po požáru hospodářského objektu panu Vojtěchu
Hollovi. Pan starosta navrhl uhradit poplatek za uložení odpadu po požáru na skládce v Bystřici
p. Hostýnem, kde obec odváží a ukládá odpad. Nabídka byla odmítnuta paní Mgr. Karolínou

Doležalovu,DiS., která uvedla, že likvidaci po požáru již mají s panem Vojtěchem Hollem
zajištěnu.
Pan starosta také seznámil zastupitele s účastí obce na akci „Wifi pro EU Podpora připojení
k internetu v místních komunitách“. Obec na základě žádosti obdržela poukázku na instalaci
bezdrátové wifi sítě s termínem do 18 měsíců od podpisu grantové dohody, která byla
podepsána dne 18.12.2018. Zastupitelé probírali vhodné objekty pro umístění přístupových
bodů k wifi.
Zastupitelé diskutovali nad odkoupením soukromého pozemku v lokalitě Hučál, parc.č. 286
v k.ú. Police u Valašského Meziříčí s tím, že Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu
jednáním o koupi tohoto pozemku. Zastupitelé také projednávali autobusovou zastávku u hlavní
cesty naproti domu č.p. 141 a její možné přemístění do obce Police, kvůli zvýšení bezpečnosti
chodců. Je zde myšlenka vybudovat okolo čistírny odpadních vod točnu, u které by se
vybudovala zastávka autobusů. Ta by byla v bezprostřední blízkosti vlakové zastávky. Vše je
nutné nejdříve projednat s dotčenými orgány.
Pan starosta přednesl zastupitelům pozvánku paní doc. Jany Janěkové na předpremiéru hry
Intimní příběhy z ráje do Prahy, kterou režíruje paní doc. Jana Janěková. Zastupitelé se
domluvili, že obec Police uspořádá vlakový zájezd na tuto hru (pokud se přihlásí alespoň 10
občanů) a uhradí všem přihlášeným vstupné. Dále paní doc. Jana Janěková navrhla novou
rubriku do zpravodaje obce a na webové stránky „Poznej svou vesnici“, ve které budou
prezentováni zastupitelé a obyvatelé naší obce, na základě rozhovoru s fotodokumentací.
15. Diskuse
Paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS. měla dotaz co vše je zahrnuto do opravy víceúčelového
hřiště. Pan starosta odpověděl, že oprava se bude týkat výměny povrchu, výměny mantinelů,
sítí u košů v celkové hodnotě cca 500 000 Kč. Paní Mgr. Karolína Doležalová, DiS. navrhla
na tuto opravu podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde výše dotace je 70%.
16. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:05.
Zápis byl vyhotoven dne 19.12.2018

Karel Hlavica

__________________________

Lubomír Hohl

__________________________

Milan Vrba

__________________________

