Zápis
z XXXIV. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 06. 09. 2022 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Renata Vajglová
Ověřovatelé: Jiří Stříteský, Milan Vrba
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelku: Renata Vajglová.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovatele: Jiří Stříteský, Milan Vrba
Program
1. Schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí
6. Obchodní podmínky a Reklamační řád pro provoz splaškové kanalizace obce Police - předkládá
starosta
7. Závěrečný účet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2021 - předkládá starosta
8. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2021 - předkládá starosta
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - stavba a oprava komunikace ke Klubovně v obci Police předkládá starosta
10. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8021278/002 - lokalita Rozsocháčí předkládá starosta
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-8024153 - lokalita Rozsocháčí - předkládá starosta
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Cetin - předkládá starosta
13. Darovací smlouva - - předkládá starosta
14. Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu Police - Smlouva o dílo - předkládá
starosta
15. Vyřazení nedokončeného hmotného majetku - předkládá starosta
16. Rozpočtové opatření č. 3/2022 - předkládá starosta
17. Různé
18. Závěr

1. Schválení programu jednání
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva a 3
občané.
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Návrh usnesení č. 34/01:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje navržený program jednání.
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin Stromšík,
Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Petra Pelce, paní Markétu Stříteskou a ing.
Josefa Černocha.
Předsedou byl navržen pan Petr Pelc.
Návrh usnesení č. 34/02:
Zastupitelstvo obce Police zvolilo za členy návrhové komise pana Petra Pelce, paní Markétu
Stříteskou a ing. Josefa Černocha.
Předsedou byl zvolen Petr Pelc.
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Petr Pelc, Ing. Martin Stromšík,
Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 34/03:
Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání nebyly vzneseny.

4. Zpráva o činnosti obecního úřadu
Plnění usnesení: z XXXIII. zasedání ZO dne 28. 6. 2022 – úkoly z usnesení byly splněny.
V 18:10 hodin se na jednání zastupitelstva dostavil p. Lubomír Hohl.
Nejdůležitější události:
· Tento týden byla dokončena pokládka asfaltového koberce na stavbě Komunikace pod klubovnou,
nyní se čeká na zaměření a drobné dokončovací práce
· Cyklostezka Police na Branky – projektant obdržel poslední vyjádření k projektu od Policie ČR
Dopravního inspektorátu Vsetín
· Řešíme reklamaci příjezdové cesty ke Kozaře, dodavatel přislíbil opravu v blízkém termínu
· V červenci byly zahájeny práce na úpravě vjezdu – vrat do hasičské zbrojnice, hasiči pod odborným
vedením provádějí práce svépomocí.
· Bylo provedeno výběrové řízení na prodloužení kanalizace v lokalitě Hluboček, jeho realizace je na
programu dnešního jednání
· Byl dokončen majetkový převod drážního domku č.p. 122 včetně přilehlého pozemku na Obec
Police. Tento týden bude provedeno předání. U projektanta byla objednána studie návrhu úpravy
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objektu.
· Dne 9. července jsme po 6 letech navštívili družební obec Police u Jemnice. Počet účastníků 45.
· 1. září jsme ve škole, na zahájení nového školního roku přivítali 3 prvňáčky
· S úřadem práce řešíme nástup dalšího pracovníka na VPP s finanční podporou.
· Připravujeme komunální volby , které se uskuteční 23. a 24. září.
· Dostali jsme pozvání na akci Poličenský terč na pátek 9.9. máme vytvořené 4 člené družstvo.
· Seznam akcí, které jsme realizovali v tomto volebním období.
Návrh usnesení č. 34/04:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí
Kulturní a sociální komise - předsedkyně Markéta Stříteská
Kulturní a sociální komise uspořádala 20. 8. pohádkovou hru Putování s vílou Poličkou, která
proběhla z důvodu špatného počasí v hospodě. Dále jsme navštívili 2 jubilanty. V neděli 4. 9.
proběhlo vítání občánků - uvítali jsme 5 dětí. V sobotu 10. září proběhne v hospodě setkání seniorů,
kde vystoupí cimbálová muzika Valašsko.
Kontrolní výbor - předsedkyně Mgr. Karolína Holl, DiS.
Člen kontrolního výboru p. Milan Vrba informoval zastupitele, že 1. září byla provedena
veřejnosprávní kontrola ve škole a kontrola usnesení.
Návrh usnesení č. 34/05:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávy jednotlivých výborů a komisí.

6. Obchodní podmínky a Reklamační řád pro provoz splaškové kanalizace obce Police předkládá starosta
Obec Police jako provozovatel splaškové kanalizace v obci Police vydala nové Obchodní podmínky
pro odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod a nový
Reklamační řád pro provoz splaškové kanalizace, které vyhovují současným zákonným předpisům.
Obchodní podmínky řeší vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací Reklamační řád stanovuje rozsah a podmínky reklamace poskytovaných služeb
se zajištěním odvádění odpadních vod, způsob a místo jejich uplatnění včetně nároků vyplývajících z
této odpovědnosti. Nabytí účinnosti Obchodních podmínek a Reklamačního řádu bude 7.9.2022.
Návrh usnesení č. 34/06:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací
sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod a Reklamační řád pro provoz splaškové kanalizace
obce Police dle předložených návrhů.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
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7. Závěrečný účet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2021 předkládá starosta
Podle zákona č. 250/2000 Sb., § 39, musí členské obce Svazku obcí zveřejnit návrh závěrečného účtu
na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dní. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2021 byl zveřejněn 3.6.2022. Dále se závěrečný
účet předkládá zastupitelům členských obcí neprodleně po jeho schválení Valnou hromadou.
Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou dne 27.6.2022.
Návrh usnesení č. 34/07:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2021, který byl schválen Valnou hromadou dne 27.6.2022.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2021 - předkládá
starosta
Podle zákona č. 250/2000 Sb., § 39, musí členské obce Svazku obcí zveřejnit návrh závěrečného účtu
na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dní. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s
odpady za rok 2021 byl zveřejněn 11.5.2022. Dále se závěrečný účet předkládá zastupitelům
členských obcí neprodleně po jeho schválení členskou schůzí.
Závěrečný účet byl schválen členskou schůzí svazku dne 14.6.2022.
Návrh usnesení č. 34/08:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady,
Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem za rok 2021, který byl schválen členskou schůzí svazku dne
14.6.2022.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - stavba a oprava komunikace ke Klubovně v obci
Police - předkládá starosta
V současné době probíhá investiční akce "Stavba a oprava komunikace ke Klubovně v obci Police",
kterou provádí firma Cobbler, s.r.o. Zašová. Při stavbě vznikly další vícepráce - úpravy napojení
vjezdů, odvodnění pláně, zřízení vpustí. Z předmětu díla se vypouští provedení 1 kusu vpusti,
kamenné rovnaniny a 1 kusu šachty. Z těchto důvodů je nutné ke smlouvě o dílo uzavřít Dodatek č.
2, jímž se předmět díla rozšiřuje o provedení uvedených prací v celkové výši 71 152,16 Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 34/09:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 22148 pro akci:
"Stavba a oprava komunikace ke Klubovně v obci Police" mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p.
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Loučka, IČ: 00635804 a firmou Cobbler, s.r.o., Zašová 633, 756 51, IČ: 46578463 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8021278/002 - lokalita
Rozsocháčí - předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Police schválilo na svém zasedání dne 14.12.2021 Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021278/VB/001, Police u VM p.č. 5059, NNK, jejímž
předmětem bylo právo umístit provozovat opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na
dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci mezi Obcí Police a ČEZ
Distribuce a.s. v lokalitě Rozsocháčí. Nyní je stavba dokončená a je potřeba uzavřít Smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8021278/002. Jednorázová náhrada činí 2 000,- Kč
bez DPH.
Návrh usnesení č. 34/10:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-8021278/002 mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p. Loučka, IČ: 00635804 a ČEZ Distribuce
a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV Podmokly, IČ: 24729035 dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-8024153 - lokalita Rozsocháčí - předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená Arpex Morava s.r.o. Ostrava o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8024153, jejímž předmětem bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
Jedná se o lokalitu Rozsocháčí před č. p. 195 . Předpokládaný rozsah věcného břemene je 96 bm a
navržená náhrada za zřízení věcného břemene činí 2.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 34/11:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-8024153 uzavřenou mezi Obcí Police, Police 142, 756 44 p.
Loučka, IČ 00635804 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ
24729035 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
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Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Cetin - předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost firmy Cetin, a.s. Praha, a.s. zastoupená společností Vegacom a.s. Praha
4 o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro realizaci stavby pod označením
11010-107524_FTTH_Police_nadzem_POVSE1_SD, jejímž předmětem bude umístění a provozování
komunikačního vedení a zařízení na pozemcích č. 192 a č. 314 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Předpokládaný rozsah věcného břemene je 10 bm a navržená náhrada za zřízení věcného břemene
činí 500,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 34/12:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti o umístění
stavby pod označením 11010-107524_FTTH_Police_nadzem_POVSE1_SD, uzavřenou mezi Obcí
Police, Police 142, 756 44 p. Loučka, IČ 00635804 a Cetin a.s., sídlo Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Darovací smlouva - - předkládá starosta
Pan
vlastní rozestavěný rodinný dům v lokalitě Hluboček, který je nutno připojit na
splaškovou kanalizaci z důvodu provedení kolaudace. Pan
má zájem o vybudování
splaškové kanalizace a chce se finančně podílet na této akci. Obec na tuto akci vyhlásila výběrové
řízení, nejnižší nabídkovou cenu podala firma Cobbler spol. s r. o. a to 543 625,43 Kč bez DPH. Obec
Police požádala Zlínský kraj o poskytnutí dotace 50% z vysoutěžené částky a má telefonickou
informaci, že rada Zlínského kraje poskytnutí dotace schválila. Zastupitelstvu byl předložen návrh
darovací smlouvy. Tento návrh smlouvy byl předložen i p.
Pan starosta informoval
zastupitele o požadavku p.
, doplnit do darovací smlouvy termín dokončení stavby do
15. 1. 2023. Ve smlouvě o dílo je termín realizace stavby do 15. 12. 2022, avšak po tomto datu bude
probíhat ještě kolaudace. Zastupitelé se dohodli, že v darovací smlouvě bude uvedeno datum
dokončení stavby 15. 2. 2023. Celková částka daru činí 94.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 34/13:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí daru na vybudování
splaškové kanalizace v lokalitě Hluboček ve výši 94.000,- Kč mezi Obcí Police, Police č. 142, 756 44
p. Loučka, IČ: 00635804 a p.
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu Police - Smlouva o dílo 6/9

předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Police na svém zasedání dne 8.2.2022 schválilo podání žádosti o dotaci
Zlínskému kraji na projekt Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu Police. Ve středu
24.8.2022 proběhlo výběrové řízení. Nejnižší nabídku podala firma Cobbler s.r.o., Zašová, nabídková
cena 543 625,43 Kč bez DPH. S touto firmou bude uzavřena Smlouva o dílo. Doba realizace od
1.10.2022 do 15.12.2022. Obec má informaci ze Zlínského kraje, že rada Zlínského kraje schválila
poskytnutí dotace ve výši cca 50 % z vysoutěžené ceny.
Návrh usnesení č. 34/14:
Zastupitelstvo obce Police
a) bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky výběrovou komisí na akci: Prodloužení
splaškové kanalizace a vodovodního řadu Police
b) schvaluje smlouvu o dílo na akci Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu Police s
vítěznou firmou Cobbler s.r.o., Zašová 633, 756 51 Zašová, IČ 46578463 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Vyřazení nedokončeného hmotného majetku - předkládá starosta
Obec má v majetku na účtu 042 - nedokončené investice - projekty z minulých let, které se
neuskutečnily z důvodu nedostatku finančních prostředků nebo byly již provedeny na základě
nových projektů a tyto nebyly použity. Jedná se o projekt: "Revitalizace Hučál" z roku 2008 v hodnotě
7 140,- Kč a projekt: "Sanace místní komunikace u č. 82" z roku 2008 v hodnotě 14 430,- Kč. Obec
navrhuje tyto 2 nedokončené investice vyřadit z majetku z důvodu zmařené investice a zaúčtovat do
nákladů.
Návrh usnesení č. 34/15:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení majetku z účtu 042 - nedokončené investice v celkové
výši 21 570,- Kč dle předloženého návrhu z důvodu zmařené investice.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Rozpočtové opatření č. 3/2022 - předkládá starosta
Rozpočtové opatření č. 3/2022 představuje navýšení v příjmech celkem o + 961 000,- Kč, ve výdajích
celkem + 961 000- Kč.
daňové příjmy - zvýšení o + 700 000,- Kč
nedaňové příjmy - zvýšení o + 13 000,- Kč
přijaté transfery - zvýšení o + 248 000,- Kč
běžné výdaje - zvýšení o + 381 000,- Kč
7/9

kapitálové výdaje - zvýšení o + 580 000,- Kč
rozpis příjmů:
pol. 1112 - daň z příjmu fyzických osob - navýšení o + 20 000,- Kč
pol. 1121 - daň z příjmu právnických osob - navýšení o + 309 000,- Kč
pol. 1211 - DPH - navýšení o + 368 000,- Kč
pol. 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství - navýšení o + 3 000,- Kč
pol. 4111 - neinvest. přij. transfery - celkem navýšení o + 33 280,- Kč, v tom 1 280,- kompenzační
bonus a 32 000,- Kč na volby do zastupitelstva obce
pol. 4116 - neinvest. přij. transfery od ministerstva zemědělství na zajištění následné péče v lesích a
na štěpkování - navýšení o + 201 120,- Kč
pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí - navýšení o + 13 600,- Kč - jedná se o příspěvek obcí
Branky a Poličná na akci Poldr Police
v § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - navýšení o + 2000,- Kč - stočné
v § 3639 - Komunální služby - navýšení o + 8 000,- Kč - věcná břemena, příjmy z pronájmů
v § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - navýšení o + 2 900,- Kč - příjem za prodej popelnic
v § 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů - navýšení o + 100,- Kč - odměna za sběr použitého oleje
rozpis výdajů:
v § 2212 - Silnice - navýšení o + 78 000,- Kč - oprava mostku na Záloučí a úroky z úvěru
v § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací- navýšení o + 105 000,- Kč na opravu obrubníků
a plotu u č. 143
v § 2321 - Odvádění odpadních vod - navýšení o + 629 000,- Kč na prodloužení splaškové kanalizace
Hluboček a na opravu dešťové kanalizace u č. 70.
v § 3613 - Nebytové hospodářství - zvýšení o + 43 000,- Kč - na zpracování studie rekonstrukce
drážního domku
v § 3631 - Veřejné osvětlení - navýšení o + 5 000,- Kč na náhradní díly vánočního osvětlení
v § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - navýšení o + 1 000,- Kč na výdaje
spojené s volbami
v § 6399 -Ostatní finanční operace - navýšení o + 100 000,- Kč - jedná se o odvod DPH
Návrh usnesení č. 34/16:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 obce Police na rok 2022 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Josef Černoch, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl, Petr Pelc, Ing.
Martin Stromšík, Milan Vrba, Markéta Stříteská,
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Různé
Pan starosta informoval zastupitele o poškozených kontejnerech na bioodpady, které jsou stále
přeplněné. Na přetížených kontejnerech jsou ulámaná kola, není možné s nimi manipulovat, a proto
byly ze sběrných míst odvezeny.
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18. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 8. 9. 2022.

Karel Hlavica ____________________________________
Jiří Stříteský ____________________________________
Milan Vrba ____________________________________
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