Zápis
z XXXI. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 29. 03. 2022 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Renata Vajglová
Ověřovatelé: Ing. Josef Černoch, Petr Pelc
Jmenování zapisovatele
Pan místostarosta jmenoval zapisovatelku: Renata Vajglová.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan místostarosta jmenoval ověřovatele: Ing. Josef Černoch, Petr Pelc
Program
1. Schválení programu jednání - předkládá Jiří Stříteský
2. Volba návrhové komise - předkládá Jiří Stříteský
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání - předkládá Jiří Stříteský
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu - předkládá Jiří Stříteský
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí - předkládá Jiří Stříteský
6. Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. předkládá Jiří Stříteský
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - elektrická
přípojka - lokalita pod klubovnou - předkládá Jiří Stříteský
8. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - Pravčická a.s. - předkládá Jiří Stříteský
9. Smlouva o zemědělském pachtu - WM Agro s.r.o. - předkládá Jiří Stříteský
10. Smlouva o pachtu - Arboretum - předkládá Jiří Stříteský
11. Záměr pronájmu obecního pozemku parc. č. 5033 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí - umístění
telekomunikačního zařízení - předkládá Jiří Stříteský
12. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police sestavená k
31.12.2021 - předkládá Jiří Stříteský
13. Účetní závěrka Obce Police sestavená k 31.12.2021 - předkládá Jiří Stříteský
14. Závěrečný účet Obce Police za rok 2021 - předkládá Jiří Stříteský
15. Rozpočtové opatření č. 1/2022 - předkládá Jiří Stříteský
16. Smlouva o výpůjčce - hasičské auto - předkládá Jiří Stříteský
17. Různé
18. Závěr

1. Schválení programu jednání - předkládá Jiří Stříteský
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 31/01:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje navržený program jednání.
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, Petr Pelc, Ing. Martin Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
2. Volba návrhové komise - předkládá Jiří Stříteský
Pan místostarosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Martina Stromšíka, p. Milana Vrbu, p.
Miroslava Kašíka.
Předsedou byl navržen p. Miroslav Kašík.
Návrh usnesení č. 31/02:
Zastupitelstvo obce Police zvolilo za členy návrhové komise Ing. Martina Stromšíka, p. Milana Vrbu,
p. Miroslava Kašíka.
Předsedou byl zvolen p. Miroslav Kašík.
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, Petr Pelc, Ing. Martin Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání - předkládá Jiří Stříteský
Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 31/03:
Připomínky k zápisu a usnesení nebyly vzneseny.

4. Zpráva o činnosti obecního úřadu - předkládá Jiří Stříteský
Plnění usnesení: z XXX. zasedání ZO dne 8. 2. 2022 - úkoly byly splněny.
V 18:05 hodin se dostavila na jednání zastupitelstva doc. Jana Janěková.
Z důvodu pracovní neschopnosti a nepřítomnosti p. starosty na jednání zastupitelstva, nebyla
předložena podrobnější zpráva o činnosti OÚ.
Návrh usnesení č. 31/04:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí - předkládá Jiří Stříteský
Finanční výbor - předseda Miroslav Kašík
Finanční výbor se nesešel.
Stavební a zemědělská komise - předseda Ing. Josef Černoch
Stavební a zemědělská komise se sešla jednou a zjišťovala stav komunikace v Hučále.
Návrh usnesení č. 31/05:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí.

6. Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s. - předkládá Jiří Stříteský
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Dne 26. května 2022 se koná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., dle
ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno
delegovat zástupce obce na valnou hromadu společnosti, v nichž má obec majetkovou účast.
Na valnou hromadu je delegován starosta Karel Hlavica, náhradník p. místostarosta Jiří Stříteský.
Návrh usnesení č. 31/06:
Zastupitelstvo obce Police v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích deleguje starostu obce pana Karla Hlavicu na Valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s. IČ 47674652.
Náhradníkem je místostarosta p. Jiří Stříteský.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby elektrická přípojka - lokalita pod klubovnou - předkládá Jiří Stříteský
Zastupitelstvo obce Police na svém XXIX. zasedání dne 14.12.2021 pod bodem usnesení č. 29/24
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi
Obcí Police a ČEZ Distribuce a.s.. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně projektu vedení distribuční
soustavy, byl obci předložen nový návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-8022466. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene
a to práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených
nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Jedná se o lokalitu pod klubovnou. Za
zřízení věcného břemene bude vyplacena jednorázová náhrada 2 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 31/07:
Zastupitelstvo obce Police:
a) revokuje usnesení č. 29/24 z XXIX. zasedání Zastupitelstva obce Police
b) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8022466 uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 a ČEZ
Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - Pravčická a.s. - předkládá Jiří Stříteský
V loňském roce došlo na základě směnné smlouvy mezi Obcí Police a Pravčickou a.s. ke změně
výměry pronajatých pozemků.
Obec Police vyhlásila záměr na změnu Smlouvy o pronájmu pozemků ze dne 30.9.2013, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 1.4.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 21.9.2021 uzavřené mezi Obcí Police, se sídlem
Police 142, PSČ 756 44, IČ: 00635804 a společností Pravčická a.s. se sídlem Pravčice 242, 768 24
Hulín, IČ: 25503367, a to úpravou předmětu nájmu – snížení celkové výměry pronajatých pozemků z
důvodu změny jejich vlastnictví současná výměra 43,6383 ha, nová výměra 41,5635 ha. Pozemky,
které již nebudou předmětem pronájmu jsou tyto: parc. č. 4230 (orná půda) o výměře 8 886 m2,
parc. č. 5468 (orná půda) o výměře 6 314 m2, parc. č. 5971 (orná půda) o výměře 5 548 m2, vše v
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k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Paní J. Janěková a p. M. Vrba se dotazovali na kontrolu agrotechnických postupů v hospodaření
Pravčické a.s. na pronajatých pozemcích. Zda by se mohl v budoucnu v dalším dodatku konkretizovat
druh používaných hnojiv a provádění kontroly ze strany obce ohledně agrotechnických postupů
nájemce. Zastupitelé se shodli, že by se o tomto mohlo s nájemcem jednat, ale není jasné, jakým
způsobem by se kontrola prováděla.
Návrh usnesení č. 31/08:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 30.9.2013
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Smlouva o zemědělském pachtu - WM Agro s.r.o. - předkládá Jiří Stříteský
Na minulém zastupitelstvu bylo schváleno vyhlášení záměru pachtu obecních pozemků parc.č. 5673 trvalý travní porost o výměře 1 123 m2 a parc. č. 5680 - trvalý travní porost o výměře 161 m2 vše v
k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Záměr byl zveřejněn od 10.2.2022 do 26.2.2022.
Firma WM Agro předložila návrh Smlouvy o zemědělském pachtu. Cena ročního pachtu je 2 000,- Kč
bez DPH/ha. Pachtovné bude automaticky navyšováno o inflaci počínaje rokem 2023. Na části
pozemku p. č. 5673 bude obec - propachtovatel budovat stavbu – chodník. Z tohoto důvodu bude
propachtována pouze část pozemku o výměře 1 063 m2.
Návrh usnesení č. 31/09:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu mezi Obcí Police, Police č. 142,
756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 jako propachtovatelem a WM- Agro s.r.o, Pravčice 242, 768 24
Hulín, IČ: 25848941 jako pachtýřem dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Smlouva o pachtu - Arboretum - předkládá Jiří Stříteský
ZO Český svaz ochránců přírody 76/23 "Choryňská stráž" Choryně 206 požádal o prodloužení
nájemní smlouvy ze dne 23.3.2016, která je na dobu určitou do 31.3.2022. Na pronajatých obecních
pozemcích se nachází Arboretum.
Obecní úřad zveřejnil záměr pachtu od 10.2. do 26.2.2022. Jedná se o obecní pozemky parc. č. 5006 ovocný sad o výměře 9211 m2 a parc. č. 5018 - ostatní plocha o výměře 2594 m2 vše v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí. Zájemcem byl předložen návrh smlouvy o pachtu. Doba pachtu od 1.4.2022 do
31.12.2024, roční výše pachtu 1,- Kč, účel pachtu je dotváření arboreta stromů a keřů střední Evropy
navazující na výuku základních a středních škol. Pachtýř plánuje vybudovat přírodní učebnu, výukové
tabule a krytou vyhlídku u Arboreta. Dále plánuje využívat pozemky s předmětem její činnosti.
Důvodem návrhu takto nízkého nájmu je okolnost, že Arboretum bude využíváno pro výuku škol.
Zastupitelé navrhli doplnit do Smlouvy o pachtu sečení trávy v Arboretu minimálně 2 x ročně a to v
termínech do 30. 6. a 30. 9., aby nedocházelo k zarůstání plochy a celý areál byl lépe přístupný. Dále
žádají pozvat p. Chumchala, zástupce pachtýře, na jednání stavební a zemědělské komise, aby
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předložil projet objektů, které chce v areálu vybudovat.
Návrh usnesení č. 31/10:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o pachtu uzavřenou mezi Obcí Police, Police č. 142,
756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 a ZO Český svaz ochránců přírody 76/23 "Choryňská stráž" Choryně
206, 756 42, IČ: 22607099 dle upraveného návrhu.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Záměr pronájmu obecního pozemku parc. č. 5033 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí - umístění telekomunikačního zařízení - předkládá Jiří Stříteský
K 30. 6. 2022 končí Smlouva o nájmu nemovitosti č. 105724-000-00 uzavřená mezi Obcí Police a TMobile Czech Republic, a.s. , která byla uzavřená na dobu určitou. Jedná se o pronájem pozemku
parc. č. 5033 na kterém je umístěn stožár - telekomunikační zařízení. V průběhu nájmu došlo ke
změně smluvní strany nájemce na firmu Tlapnet s.r.o. Smlouva byla uzavřena na dobu 5 let. Roční
nájem činil 89 224,- Kč bez DPH. Je třeba zveřejnit nový záměr na pronájem obecního pozemku
parc. č. 5033 - ostatní plocha o výměře 247 m2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí pro umístění
telekomunikačního zařízení od 1.7.2022 na dobu 5 let. Na webových stránkách obce bude
zveřejněna výzva k podání nabídek na pronájem tohoto pozemku: termín podání nabídek do
31.5.2022, minimální nabídková cena 50 000,- Kč bez DPH s každoročním navyšováním o inflaci,
doba pronájmu od 1.7.2022 na dobu 5 let, účel pronájmu je umístění telekomunikačního zařízení.
Zastupitelé navrhli do textu záměru a výzvy doplnit "telekomunikační nebo datové zařízení".
Návrh usnesení č. 31/11:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku parc. č. 5033
- ostatní plocha o výměře 247 m 2 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí pro umístění
telekomunikačního nebo datového zařízení od 1.7.2022 na dobu 5 let.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police
sestavená k 31.12.2021 - předkládá Jiří Stříteský
Dle novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je stanoveno, že zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku zřízené příspěvkové organizace za uzavřený rok. Zastupitelstvu byly dle směrnice č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky zřízené příspěvkové organizaci zaslány elektronickou poštou tyto
podklady účetní závěrky školy sestavené k 31.12.2021:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Příloha
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 14.9.2021
- Inventarizační zpráva za rok 2021
Základní škola a Mateřská škola Police dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 v
hlavní činnosti ve výši + 127 977,34 Kč a ve vedlejší činnosti ve výši + 2 354,59 Kč a požádala o
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převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 70 331,93 Kč do Rezervního fondu a
částku 60 000,- Kč do Fondu odměn.
Návrh usnesení č. 31/12:
Zastupitelstvo obce Police
a) schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102, odst. 4 účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Police sestavenou k 31.12.2021
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police za
rok 2021
c) schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 70 331,93 Kč do
rezervního fondu a ve výši 60 000,- Kč do Fondu odměn.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Účetní závěrka Obce Police sestavená k 31.12.2021 - předkládá Jiří Stříteský
Dle novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je stanoveno, že zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce za ukončený rok.
Zastupitelstvu byly dle směrnice č. 2/2013 - Schvalování účetní závěrky Obce Police zaslány
elektronickou poštou tyto podklady účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2021:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Police za rok 2021
- Inventarizační zpráva za rok 2021
- Výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2021
Obec Police dosáhla hospodářského výsledku za rok 2021 + 1 697 477,75 Kč.
Návrh usnesení č. 31/13:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b) účetní
závěrku Obce Police sestavenou k 31.12.2021.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Závěrečný účet Obce Police za rok 2021 - předkládá Jiří Stříteský
Dle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat závěrečný účet obce za
předcházející rok. Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na elektronické úřední desce dne
22.2.2022. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
se závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Police za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Návrh usnesení č. 31/14:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje celoroční hospodaření Obce Police a závěrečný účet obce za rok
2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Police za rok 2021 bez výhrad.
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Zodpovídá: starosta

Termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Rozpočtové opatření č. 1/2022 - předkládá Jiří Stříteský
Rozpočtové opatření č. 1/2022 představuje navýšení v příjmech celkem o + 46 790,- Kč, ve výdajích
celkem + 1 200 540,- Kč a ve Financování + 1 153 750,- Kč
daňové příjmy - zvýšení o + 46 790,- Kč
běžné výdaje - zvýšení o + 1 321 540,- Kč
kapitálové výdaje - snížení o - 121 000,- Kč
financování - zvýšení o + 1 153 750,- Kč
rozpis příjmů
pol. 1122 - daň z příjmu právnických osob za obec - navýšení o + 44 790,- Kč
pol. 1334 - poplatek za odnětí zemědělské půdy - navýšení o + 2 000,- Kč
rozpis výdaje:
v § 1036 - Správa v lesním hospodářství - navýšení o + 24 750,- Kč na odborné služby
v § 2212 - Silnice - navýšení o + 290 000,- Kč na úrok z úvěru, oprava MK Hučál
v § 2219 - Ostatní záležitosti komunikací - navýšení o + 338 000,- Kč na opravu chodníku a opěrné
zdi u školy
v § 2321 - Odvádění odpadních vod - navýšení o + 307 000,- Kč na opravu dešťové kanalizace pod
klubovnou
v § 3113 - Základní škola - navýšení o + 247 000,- Kč na úpravu oken, krytiny a zábradlí ve škole
v § 3429 - Ost. zájmová činnost - snížení o - 121 000,- Kč jedná se o zrušení dopracování studie
komunitního centra
v § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj - navýšení o + 70 000,- Kč na výkop pro položení
optického kabelu
v § 6399 -Ostatní finanční operace - navýšení o + 44 790,- Kč - jedná se o daň z příjmu za obec
-Financování - navýšení o + 1 153 750,- Kč (zapojení zůstatku BÚ)
Pan J. Stříteský informoval zastupitele o možnosti vyřešení smluvního vztahu s firmou Hrabovský
s.r.o.
Návrh usnesení č. 31/15:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 na rok 2022 dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Smlouva o výpůjčce - hasičské auto - předkládá Jiří Stříteský
Obec Branky požádala o prodloužení Smlouvy o výpůjčce našeho hasičského auta pro potřeby
zásahové jednotky SDH Branky. Smlouva je na dobu určitou do 30.4.2022. Vzhledem k tomu, že Obci
Branky dosud nebylo dodáno nové hasičské auto z důvodu nepříznivé situace na trhu automobilových
dílů, žádá proto o prodloužení smlouvy do konce roku 2022. Obec Branky má přislíbeno, že jejich
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objednaný hasičský automobil bude dodán v prázdninových měsících. V tomto případě by naše
hasičské auto vrátila dříve.
Návrh usnesení č. 31/16:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Police, Police
142, 756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 a Obcí Branky, Branky č. p. 6, 756 45 Branky, IČ: 00303712 a
pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Jiří Stříteský, Miroslav Kašík, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin
Stromšík, Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Různé
Pan místostarosta informoval zastupitele o nutnosti vyčlenit prostory pro uprchlíky z Ukrajiny. V obci
dosud nejsou žádní ubytovaní a ve Valašském Meziříčí je již minimum možností, kde je umístit. Obec
dostala informaci o kvótách, které možná budou nařízeny - v současné době je to 12 osob, které by
obec musela ubytovat. Zatím se musí odeslat na ORP Valašské Meziříčí seznam prostor vhodných k
ubytování. Obec však žádnými volnými prostorami, které by byly vhodné k ubytování nedisponuje. V
sále ani na obecním úřadě není vhodné hygienické zázemí a obec také nemá k dispozici žádné
lehátka ani matrace, které by se do těchto prostor dodaly. Zastupitelé navrhli požádat majitele
volných domů v obci, zda by je nemohli nabídnout k nouzovému ubytování uprchlíků a tuto žádost
také zveřejnit ve Zpravodaji.
Pan M. Vrba se dotazoval, jak se pokračuje s cyklostezkou. P. Stříteský odpověděl, že se pracuje na
projektu - rozdělení na 3 části. Dále se ptal, zda se ozval nějaký zájemce na pronájem vodní nádrže
Nad Revírem. Paní Vajglová odpověděla, že se ozval jeden zájemce, který se chce seznámit nejprve s
Manipulačním řádem a zatím nebyla doručena žádná nabídka. Pan M. Vrba se také zeptal, zda je
možno u úvěru na cestu na Výpustě zaplatit mimořádnou splátku, aby byl dluh dříve umořen. Paní
účetní odpověděla, že mimořádnou splátku může obec zaplatit kdykoliv, ovšem momentálně na toto
obec nemá finanční prostředky.

18. Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven 30. 3. 2022.

Jiří Stříteský ____________________________________
Ing. Josef Černoch ____________________________________
Petr Pelc ____________________________________
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