Zápis
ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 22.1.2019 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Bc. Eva Hermannová
Ověřovatelé:
Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík
Jednání bylo zahájeno v 18:02 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva
a 1 občan.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Bc. Evu Hermannovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Jiřího Stříteského, pana Ing. Martina Stromšíka.
1. Schválení programu jednání
Zahájení
- jmenování zapisovatele
- jmenování ověřovatelů zápisu
1. Schválení programu zasedání
2. Volba návrhové komise
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
6. Odprodej části obecního pozemku parc. č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí– předkládá starosta
7. Odměňování členů výborů a komisí – předkládá starosta
8. Rozpočtové opatření č. 1 – předkládá starosta
9. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Honebního společenství Police –
Vrchovec – předkládá starosta – předkládá starosta
10. Dotační možnosti – předkládá starosta
11. Různé – Zápis do kroniky za rok 2017
12. Závěr
Pan starosta navrhl doplnit program o dotační možnosti – Obnova kaple v obci Police – I.
etapa, Obnova víceúčelového hřiště v obci Police a Výměna plynových kotlů v ZŠ Police a na
Obecním úřadě v Policích.
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. Odprodej části obecního pozemku parc. č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí– předkládá starosta
7. Odměňování členů výborů a komisí – předkládá starosta
8. Rozpočtové opatření č. 1 – předkládá starosta
9. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Honebního společenství Police –
Vrchovec – předkládá starosta – předkládá starosta
10. Dotační možnosti – Obnova kaple v obci Police – I. etapa - předkládá starosta
11. Dotační možnosti – Obnova víceúčelového hřiště v obci Police – předkládá
starosta
12. Dotační možnosti – Výměna plynových kotlů v ZŠ Police a na Obecním úřadě
v Policích – předkládá starosta
13. Různé – Zápis do kroniky za rok 2017
14. Závěr
Pro navržený doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, 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 Petr Pelc.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, 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 III. zasedání ZO dne 18.12.2018
Všechny body usnesení byly splněny.
•
•
•
•

Jedná se s vlastníkem nemovitosti domu č.p. 16 na točně
Rozběhly se práce na projektu od točny k rozcestí, je zde nutná výjimka v úseku okolo
stodoly paní Harenčákové
S Úřadem práce Vsetín řešeno ukončení pracovního místa na VPP od prosince 2018,
z důvodu nenastoupení pracovníka na VPP, toto místo nebylo obsazeno
Byla zajištěna zimní údržba komunikací a chodníků

•
•
•
•
•

Proběhlo jednání Stavební a zemědělské komise dne 14.1.2019 a pochůzka dne
19.1.2019. Řešila se problematika ploch pro umístění kontejnerů a žádosti o vyjádření
ke stavbám.
Připravují se podklady pro dotace na opravu víceúčelového hřiště a pro opravu kaple.
Předsilvestrovského výšlapu na Hůrku, který se konal 29.12.2018 se zúčastnilo 9
osob.
Novoročního výšlapu na rozhlednu Bílá hora u Štramberku, který se konal 12.1.2019
se zúčastnilo 22 občanů.
Proběhla návštěva divadelního představení v Praze v režii paní doc. Jany Janěkové.
Představení se zúčastnilo 11 osob.

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové
výborů a komisí
Kulturní a sociální komise se sešla 13.1.2019, kde probírala návštěvy jubilantů, plánované
přednášky a Vítání občánků.
Na jednání se v 18:12 dostavila paní Mgr. Karolína Holl, Dis..
6. Odprodej části obecního pozemku parc. č. 3/1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
– předkládá starosta
Pan Jaroslav Krejčiřík podal 30. listopadu 2018 žádost na odprodej části obecního pozemku
parc. č. 3/1 před domem č.p. 126 o celkové výměře cca 69 m2. Záměr odprodeje částí obecního
pozemku parc. č. 3/1 byl zveřejněn na úřední desce od 03.12.2018 do 19.12.2018. Obec Police
prodává předzahrádky za 150 Kč/ m2. Podle posudku pana Ing. Miroslava Toláše, který Obec
Police obdržela dne 15. ledna 2019 je cena obvyklá 200 Kč/m2 pro pozemky do 300 m2.
Na jednání se v 18:22 dostavil pan Miroslav Kašík.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 3/1 o celkové
výměře 69 m2 dle předloženého geometrického plánu v k.ú. Police u Valašského Meziříčí za
cenu 200 Kč/m2 s tím, že ponese veškeré náklady spojené s koupí pozemku.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého upraveného
návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro tento návrh usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martina Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

7. Odměňování členů výborů a komisí – předkládá starosta

Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., se od 1. ledna 2019 mění odměňování členů zastupitelstev
obcí.
Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva, které by se vyplácely od
1.2.2019.

Místostarosta
Členové zastupitelstva
Předsedové komisí a
výborů
Členové výborů a komisí
Člen výboru a člen komise
*
Předseda výborů a komisí
a člen výborů a komisí *

Výše odměn
ve volebním
období 20182022
9 606,- Kč
1 230,- Kč
1 700,- Kč

Max. odměna
dle nařízení

Návrh
odměn
Od 1.2.2019

23 683,- Kč
1 316,- Kč
2 631,- Kč

10 000,- Kč
1 300,- Kč
1 900,- Kč

1 300,- Kč
2 600,- Kč

2 193,- Kč
4 386,- Kč*

1 500,- Kč
3 000,- Kč

3 000,- Kč

4 824,- Kč

3 400,- Kč

*V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce je možno
stanovit odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí max. však 3 funkce. Do souhrnu funkcí
lze zahrnout: předseda nebo člen výboru, předseda nebo člen komise.
Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Police v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty, člena zastupitelstva, člena
výboru a komise, předsedy výboru a komise obce dle předloženého návrhu, která bude
vyplácena od 1.2.2019.
b) Zastupitelstvo obce Police v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu max. 3 funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce
poskytne jako součet zastupitelstvem stanových odměn.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro tento návrh na usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch,
doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Milan Vrba.
Zdržel se hlasování: Ing. Martin Stromšík, Mgr. Karolína Holl, DiS..
Navržené usnesení bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 – předkládá starosta
Úprava rozpočtu č. 1 představuje snížení v příjmech celkem o – 30 000,- Kč a ve výdajích
dochází ke snížení o – 30 000,- Kč
Rozpis příjmů:
Pol. 1111 – daň z příjmů f.o. – zvýšení o + 3 000,- Kč
pol. 4112 – neivest. dotace ze SR – snížení o -3 000,- Kč – úprava dle schváleného státního
rozpočtu
Pol. 4116 – Ost. neinvest. přij.transfery – snížení o – 30 000,- Kč dotace od úřadu práce na
pracovníky přijaté na veřejně prospěšné práce – nenastoupení pracovníka na VPP
Rozpis výdajů:
V § 3639 – Komunální služby – snížení o – 30 000,- Kč - nenastoupení pracovníka na VPP
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 1 obce Police na rok 2019 dle
předloženého 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 Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Honebního
Police- Vrchovec - předkládá starosta

společenstva

Dne 8.2.2019 se koná v místním pohostinství valná hromada Honebního společenstva Police –
Vrchovec. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno delegovat zástupce
obce na valnou hromadu společnosti, v nichž má obec majetkovou účast.
Delegátem za Obec Police na valnou hromadu je navržen místostarosta pan Jiří Stříteský.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police deleguje místostarostu obce pana Jiřího Stříteského na valnou
hromadu Honebního společenstva Police - Vrchovec konanou dne 8.2.2019.
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 Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Dotační možnosti – Obnova kaple v obci Polic – I. etapa – předkládá starosta
V roce 2019 Obec Police předpokládá podání žádosti na tyto akce:
- Obnova kaple v Policích – výše dotace 70 %
Pan starosta předložil zastupitelům orientační rozpočet na opravu kaple v Policích. Jedná se o
výměnu stávající krytiny za novou s imitací břidlice a s tím spojené práce s ošetřením střešní
vazby a obnovu zeleně v okolí kaple. Předložený rozpočet je ve výši 2 715 819 Kč. vč. DPH
Zastupitelé diskutovali nad možnostmi financování obnovy kaple v Policích, jelikož
předpokládaný rozpočet obnovy je vyšší než max. dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Paní
Mgr. Karolína Holl, DiS., navrhla oslovit soukromé firmy ČEZ a Agrofert s žádostí o dotaci,
popřípadě požádat Zlínský kraj o individuální podporu. Pan Ing. Martin Stromšík navrhl pozvat
odborníka, který by nám poradil s opravou, zda by se oprava dala rozdělit na fáze. Popřípadě,
kterou fází, by jsme měli začít. Paní doc. Jana Janěková navrhla uspořádat benefiční koncert či
sbírku na pomoc s opravou kaple. Pan Milan Vrba navrhl požádat Arcibiskupství o dotaci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova kaple v obci
Police“ v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního
titulu DT 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Pro tento návrh na usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Dotační možnosti – Obnova víceúčelového hřiště v obci Police – předkládá
starosta
V roce 2019 Obec Police předpokládá podání žádosti na tuto akci:
- Obnova víceúčelového hřiště v Policích – výše dotace 70 %
Pan starosta předložil zastupitelům nabídku na opravu víceúčelového hřiště firmy, která hřiště
stavěla. Jedná se o výměnu poškozených mantinelů, výměnu basketbalových košů včetně
odrazových desek, sítí a výměnu umělého trávníku. Předběžný rozpočet je 772 251 Kč.
Zastupitelé se domluvili na oslovení více firem.
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova víceúčelového
hřiště v obci Police“ v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotačního titulu DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.
Pro tento návrh na usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

12. Dotační možnosti – Výměna plynových kotlů v ZŠ a na Obecním úřadě v Policích
– předkládá starosta
V roce 2019 Obec Police předpokládá podání žádosti na tuto akci:
- Výměna plynových kotlů v ZŠ Police – výše dotace 40 %
Pan Jiří Stříteský informoval zastupitele o parametrech plynových kotlů a soustavy pro podání
žádosti, zároveň navrhl, aby se v rámci výměny kotlů v ZŠ vyměnil i kotel na Obecním úřadě
v Policích. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS., potvrdila, že dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí lze použít kromě základních škol i na Obecní úřad. Ovšem upozornila, že
termín podání žádostí je do konce ledna, další termín pro podání žádostí byl měl být stanoven
na březen 2019. Zastupitelé se domluvili na podání žádosti v březnu a požádali paní Mgr.
Karolínu Holl, DiS., přípravou žádosti.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Výměna plynových
kotlů v ZŠ Police a na Obecním úřadě v Policích“ v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Pro tento návrh na usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Milan Vrba, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Různé – Zápis do kroniky za rok 2017
Pan Miroslav Kašík vznesl dotaz, zda se budou dodělávat chybějící roky v kronice. Paní Mgr.
Karolína Holl, DiS., odpověděla, že dopracování chybějících roků zabere 2 až 3 roky. Pan
starosta informoval zastupitele, že obdržel připomínky k zápisu do kroniky. Tyto připomínky
zpracuje a přepošle paní Mgr. Karolíně Holl, DiS..
Paní Eva Hermannová informovala zastupitele o grantu, který obec Police obdržela na akci
WIFI4EU. Pan Milan Vrba doporučil kontaktovat odborníka z firmy Numeri.

Pan starosta seznámil zastupitele s odchodem ředitele Základní školy a Mateřské školy
v Policích do starobního důchodu a na to navazující vyhlášení výběrového řízení v měsíci
únoru. Přednesl zastupitelům požadavek na změnu územního plánu, která se musí do konce
roku provést. V této změně musíme zohlednit státní požadavky a změny nadřazených územních
plánů. Dále informoval o termínu školení zastupitelů, které se uskuteční 13. února 2019 na
Městském úřadu ve Valašském Meziříčí. Také požádal zastupitele, aby se vyjádřili k plánovým
změnám jízdních řádů.
Pan Milan Vrba seznámil zastupitele s tzv. „infokanálem“, který mezi sebou mají obce
Hošťálková, Ratiboř a Kateřinice.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS., vznesla dotaz na prezentaci spojenou se systémem hospodaření
s odpady MOJE ODPADKY. Pan starosta odpověděl, že bude kontaktovat paní Petru
Dryšlovou a domluví termín konání prezentace.
Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:47.
Zápis byl vyhotoven dne 23.1.2019

Karel Hlavica

__________________________

Jiří Stříteský

__________________________

Ing. Martin Stromšík

__________________________

