Zápis
z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 22.9.2020 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Marie Černochová
Ověřovatelé:
Petr Pelc, Jiří Stříteský
Jednání bylo zahájeno v 18:05 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva
a 2 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Marii Černochovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Petra Pelce a p. Jiřího Stříteského.
Pan starosta navrhl doplnit jednání o bod:
19/12 - Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4008/2020/STR – předkládá starosta
1. Schválení doplněného 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby – předkládá starosta
7. Záměr odprodeje části obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
8. Přijetí dotací – předkládá starosta
9. Grant Sázíme stromy – předkládá starosta
10. Přehled plánovaných akcí na rok 2021 a další období – předkládá starosta
11. Rozpočtové opatření č. 4/2020 – předkládá starosta
12. Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4008/2020/STR – předkládá starosta
13. Různé
14. Závěr
Pro doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Doplněný program jednání byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise p. Lubomíra Hohla, p. Milana Vrbu a Ing. Josefa
Černocha.
Předsedou byl navržen pan Milan Vrba.
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Pro návrh hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, 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 nebyly vzneseny.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
- chodník od točny k rozcestí byl dokončen a je zkolaudován.
- škola – probíhají práce na dokončení opravy, chybí sokl, svody a odkopání základů a
nadstřešení vstupu.
- cesta Výpusta I. etapa – dnes položena poslední vrstva živice, zbývají dokončovací práce a
opěrná zeď u č.p. 217.
- byla zahájena výsadba zeleně v okolí kaple a obecního úřadu
- demolice č. 51 – fyzicky provedena, zbývá odstranit plynovodní přípojku, p. Ing. Lorenzová
připraví návrh na ozelenění plochy po demolici. Následné využití obsahuje parkovací plochu,
místo na umístění sběrných odpadových nádob a odpočinkovou zónu se zelení a lavičkou.
- byla dokončena polní cesta HC7 – od Kozarské cesty ke brodu, dále probíhají práce na polní
cestě HC6 – cesta od hlavní cesty k pískovně.
- dne 2.9.2020 byl s jednodenním odkladem zahájen nový školní rok v Základní škole a
Mateřské škole v Policích. Důvodem odložení o jeden den byly dokončovací práce při opravě
školy. Přivítali jsme 9 prvňáčků.
- 18. 9. 2020 proběhla na krajském úřadě schůzka zástupců obcí z Valašskomeziříčska ve věci
dopravní obslužnosti této části Zlínského kraje. Návrh jízdních řádů byl zastupitelům přeposlán,
případné připomínky je nutno uplatnit nejpozději do 25. září 2020. Po tomto datu již nebudou
akceptovány a takto bude nastaven jízdní řád od 1.1.2021.
Plnění usnesení z XVIII. zasedání ZO dne 11.8.2020 – úkoly z usnesení byly splněny.
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové výborů
a komisí
Předsedové finančního a kontrolního výboru byli na dnešní jednání omluveni.
Stavební a zemědělská komise – předseda Ing. Josef Černoch
Stavební komise se nesešla od posledního jednání zastupitelstva. Proběhlo pouze jednání
s projektantem a občany bydlícími v ulici pod klubovnou, ve které se plánuje oprava a
prodloužení cesty.
Zastupitelstvo obce Police vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavební komise.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-8019040/003 – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené firmou ENPRO Energo s.r.o.,
Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
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břemene a o právu stavby, jejímž předmětem je budoucí zřízení práv odpovídajících věcnému
břemeni, a to práva zřizovat a provozovat distribuční soustavu na pozemcích a práva přetínat
pozemky vodiči a umísťovat v něm vedení. Jedná se o lokalitu u vlakového nádraží. Délka
pozemků dotčených věcným břemenem je cca 81 m a navržená náhrada za zřízení věcného
břemene 2 000,- Kč. Obec zřizuje věcná břemena za cenu v průměru 250,- Kč/m. Navrhujeme
cenu 20 250,- Kč (81 m x 250,- Kč).
V 18.25 se na jednání dostavila p. Markéta Stříteská.
Pan starosta navrhl zatím tuto smlouvu neschvalovat a požadovat předložení nového projektu,
který bude řešit i další vlastníky pozemků v této lokalitě. Jedná se konkrétně o pozemky p. č.
609, p.č. 563, p.č. 610 a p.č. 5301 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police neschvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019040/003 uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142,
756 44 p. Loučka, IČ: 00635804, DIČ: CZ00635804 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV – Podmokly dle návrhu a požaduje úpravu projektové dokumentace pro napojení
pozemků p.č. 609, p.č. 563, p.č. 610 a p.č. 5301 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl a
Markéta Stříteská.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Záměr odprodeje části obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost Ing. Mgr. Zuzany Kováčové, p. Ladislava Kováče, p. Jarmily
Kuskové a p. Jiřího Kusky všichni bytem Police 10 o odprodej části obecního pozemku parc.
č. 151/1 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí. Jedná se o pruh pozemku před domem č. p. 10 o
rozměru cca 14 x 0,7 m (cca 10 m2). Na jednání byla přítomna p. Kováčová, která objasnila
důvody pro koupi části tohoto pozemku. Pozemek potřebují pro stavbu komínu a úpravu brány
do vjezdu.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyhlášení záměru odprodeje části obecního pozemku parc.
č. 151/1 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí o celkové výměře cca 10 m2.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl a
Markéta Stříteská.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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8. Přijetí dotací – předkládá starosta
Obec Police získala letos dotace na jednotlivé projekty dle registrace akcí:
a) Projekt: Obnova kaple v obci Police – I. etapa – dotace 500 000,- Kč (70%
z uznatelných nákladů)
b) Projekt: Obnova víceúčelového hřiště v Policích – dotace 540 575,- Kč (70%
z uznatelných nákladů)
c) Projekt: Demolice rodinného domu č. p. 51 Police – dotace 1 051 909,- Kč (70%
z uznatelných nákladů)
Je nutno schválit přijetí těchto dotací.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje
a)
přijetí dotace na projekt: Obnova kaple v obci Police – I. etapa od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
b)
přijetí dotace na projekt: Obnova víceúčelového hřiště v Policích od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
c)
přijetí dotace na projekt: Demolice rodinného domu č. p. 51 Police od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl a
Markéta Stříteská.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Grant Sázíme stromy – předkládá starosta
Obec Police získala grant na výsadbu stromů z Nadace Sázíme stromy z.ú. Nadace získala
sponzora, který zafinancuje výsadbu 18 ks větších stromů a 118 ks keřů. Obec plánuje vysadit
stromy do Arboreta a keře do odpočinkové zóny na Výpustě. Výsadba stromů a keřů je
naplánovaná na 7. listopadu 2020. Stromy a keře budou sázet občané Polic za účasti zástupců
sponzorské firmy a nadace.
Závazek obce je následná péče na 3 roky (odplevelení, okopávka minimálně 2x ročně,
závlaha..). V případě úhynu dřevin bude obec povinna zajistit náhradní výsadbu na vlastní
náklady.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí poskytnutí grantu z Nadace Sázíme stromy z.ú.,
Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, IČ: 02626870 a závazek následné péče.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl a
Markéta Stříteská.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Přehled plánovaných akcí na rok 2021 a další období – předkládá starosta
Obec Police plánuje na rok 2021 a dále financování těchto akcí:
- Obnova kaple – realizace do května 2021, hodnota díla 659 000,- Kč, dotace z MMR činí
70% tj. cca 460 000,- Kč.
- Obnova víceúčelového hřiště – realizace do července 2021, hodnota díla 755 400,- Kč,
dotace z MMR činí 70% tj. cca 529 000,- Kč.
- Prodloužení kanalizace k areálu ZD – realizace do června 2021, cena díla dle kalkulace cca
1 527 000,- Kč, výběrové řízení ještě neproběhlo., dotace od Zlínského kraje činí 50%.
- Cesta pod klubovnou – v současné době se připravuje projekt, předpokládaná cena cca
2 500 000,- Kč
- Cesta + dešťová kanalizace Hluboček – v současné době se připravuje projekt, předkládaná
cena cca 3 000 000,- Kč.
- Následné využití po demolici č. p. 51 – plocha pro kontejnery na tříděný odpad, parkovací
místa, zeleň. Maximální hodnota 400 000,- Kč.
- Veřejné osvětlení Výpusta – osazení 4 sloupů veřejného osvětlení k dalším stavebním
pozemkům. Předpokládaná cena cca 120 000,- Kč.
- Koupě drážního domku + oprava střechy – předpokládaná cena cca 400 000,- Kč.
- Splátka jistiny – úvěr – výše splátky 780 000,- Kč.
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice – projektová příprava
- Hřiště u obecního úřadu – předpokládaná cena cca 1 085 000,- Kč
- Cesta u obecního úřadu – projektová příprava
- Revitalizace zeleně v lokalitě Hučál a točna
Zastupitelům byl předložen souhrnný přehled plánovaných akcí zpracovaný p. Mgr. Karolínou
Holl, DiS., ve kterém jsou doplněny další 2 akce: revitalizace Hučál a točna, a projektová
dokumentace – komunitní centrum a možnosti získání dotací.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí přehled plánovaných akcí na rok 2021 a další období.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl a
Markéta Stříteská.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Rozpočtové opatření č. 4/2020– předkládá starosta
Úprava rozpočtu č. 4/2020 představuje snížení v příjmech o – 133 050,- Kč, ve výdajích
navýšení o + 2 942 950,- Kč a ve financování navýšení o + 3 076 000,- Kč

5

Rozpis příjmů
Pol. 1111 – Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti – snížení o – 280 000,- Kč
Pol. 1112 – daň z příjmu f.o. – snížení o – 20 000,- Kč
Pol. 1121 – daň z příjmu právnických osob – snížení o – 564 000,- Kč
Pol. 1211 – daň z přidané hodnoty – snížení o – 80 000,- Kč
Pol. 4111 – neinvestiční přijaté transfery celkem navýšení o + 754 750,- Kč, v tom dotace na
volby do krajů 31 000,- Kč a daňový bonus 723 750,- Kč
V § 3113 – základní škola – navýšení o + 38 500,- Kč – jedná se o odvod neoprávněně použitých
finančních prostředků
V § 3419 – Ostatní sportovní činnost – navýšení o + 7 000,- Kč – příjem za zajištění cyklovýlet
do Trenčína
V § 3613 – nebytové hospodářství – snížení o – 8 000,- Kč jedná se o snížení nájmu
v pohostinství a v klubovně kvůli pandemii covidu.
V § 3639 – Komunální služby – celkem navýšení 13 000,- Kč v tom navýšení příjmů za
pronájem pozemků 33 000,- Kč a snížení o 20 000,- Kč z prodeje pozemků
V § 3745 – Veřejná zeleň – navýšení o + 5 400,- Kč za zajištění sečení trávy za fotbal. hřištěm.
V § 6310 – Finanční operace – navýšení o + 300,- Kč - úroky
Rozpis výdajů
V § 2212 – Silnice – navýšení o + 1 325 246,- Kč na vybudování komunikace na Výpustě
V § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o + 959 704,- Kč na akci
stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci Police
v § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot (kaple) – navýšení o 110 000,- Kč na akci
obnova kaple
V § 3399 – Ostatní záležitosti kultury – navýšení o + 40 000,- Kč na výdaje spojené s akcí
otevření senior info
V § 3419 – Ostatní sportovní činnost – navýšení o + 10 000,- Kč na sportovní akce: cyklovýlet,
Polický okruh
V § 3421 – Využití volného času dětí - navýšení o + 15 000,- Kč – výběrové řízení na akci
obnova víceúčelového hřiště
V § 3631 – Veřejné osvětlení – navýšení o + 100 000,- Kč na prodloužení VO - projekt a
připoložení kabelu na Výpustě .
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 115 000,- Kč na vybudování opěrné zdi na
Výpustě
V § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – navýšení o + 1 000,- Kč na nákup popelnic.
V § 3745 – Veřejná zeleň – navýšení o + 95 000,- Kč na akci obnova kaple ( kácení zeleně)
V § 5512 – Požární ochrana – navýšení o + 131 000,- Kč na projekt rekonstrukce hasičské
zbrojnice a provozní náklady
V § 6115 – Volby do zastupitelstev krajů – navýšení o + 31 000,- Kč – na výdaje spojené
s volbami do zastupitelstev krajů
V § 6171 – činnost místní správy – navýšení o + 10 000,- Kč na nákup služeb- kopírování
Financování
Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o – 924 000,- Kč
Položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – navýšení o + 4 000 000,- Kč – přijatý
úvěr na akci výstavba komunikace na Výpustě
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 na rok 2020 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl a
Markéta Stříteská.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4008/2020/STR – předkládá starosta
Obec Police obdržela sdělení o udělení dotace na základě Žádosti o poskytnutí dotace reg. č.
RP01-20DT1/004 na projekt Prodloužení kanalizace a vodovodu Police – k areálu ZD a to
částkou ve výši 574.000,- Kč, tj. 49,97 % celkových způsobilých výdajů. Pro příjem dotace je
nutné schválit Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/4008/2020/STR.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/4008/2020/STR
uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p. Loučka u Valašského Meziříčí a Zlínským
krajem se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Lubomír Hohl a
Markéta Stříteská.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Různé
Pan starosta informoval o možnosti připomínkování návrhu dopravní obslužnosti od 1.1.2021
nejpozději do 25.9.2020.
Dále předložil upravený návrh vzhledu webových stránek zpracovaných firmou Galileo
Zastupitelé se přiklonili k barevnému pozadí v modré barvě.
Pan Milan Vrba informoval přítomné o pověření výborem TJ Police o dořešení věcného
břemene mezi Obcí Police a Tělovýchovnou jednotou Police, z.s. o vedení kanalizačního
potrubí od ČOV přes jejich pozemek. TJ požaduje, aby byla uzavřena smlouva o věcném
břemenu s Obcí Police bezúplatně a v případě, že by obec v budoucnu prodala ČOV jinému
subjektu, tak uvést do smlouvy, že věcné břemeno zaniká. TJ by si poté smlouvu uzavřela
s novým vlastníkem.
Paní Markéta Stříteská informovala o plánované přednášce – První pomoc, která bude ve
čtvrtek 24. září 2020 od 18 hod. na obecním úřadě.
Pan starosta sdělil, že zastupitelstvo obce Poličná bude projednávat 12. října darování
hasičského auta – cisterny naší obci. Na sobotu 31. října je plánován lampionový průvod,
slavnostní položení věnce k památníku padlých a žehnání nové cisterny.
Paní Markéta Stříteská, předsedkyně kulturní a sociální komise informovala o činnosti kulturní
komise. Uskutečnilo se vítání 4 dětí – chlapců, na 25. října se připravuje další vítání 2 dětí.
Členové komise navštívili manžely Černochovy č. 86 při příležitosti jejich zlaté svatby. Rovněž
proběhly návštěvy jubilantů.
Pan Milan Vrba se ptal na možnost inzerce do Zpravodaje. Starosta odpověděl, že zatím se o
tom neuvažuje.
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Paní Markéta Stříteská se ptala, zda bude umístěn plastový obrubník u vysázené zeleně před
obecním úřadem. Při sečení by totiž mulčovací kůra nebyla chráněna.
Pan Milan Vrba se ptal na opravu krajnic na cestě do Branek. Je ochoten štěrkem krajnice
dosypat.
Pan Ing. Josef Černoch navrhuje plastové pytle s plasty, které jsou po svozu umístěny dočasně
v areálu ČOV než jsou odvezeny, aby byly buď přikryty plachtou nebo dát síťku na plot ČOV.
Při vjezdu do obce pohled na hromadu plastových pytlů není pěkný.
14. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 9. 2020.

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Petr Pelc v.r.

__________________________

Jiří Stříteský v.r.

__________________________
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