Zápis
z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 9. 2. 2021 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Renata Vajglová
Ověřovatelé:
Ing. Josef Černoch, Petr Pelc
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva
a 3 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Renatu Vajglovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Černocha a pana Petra Pelce
Pan starosta navrhl doplnit program jednání o body:
15. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 339 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
16. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 418 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí
– předkládá starosta
17. Žádost o solidární příspěvek – 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. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2021 a veřejnoprávní smlouva –
Tělovýchovná jednota Police - spolek – předkládá starosta
7. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci dokončené akce: „Stavba chodníku
podél silnice III/43917 v obci Police“– předkládá starosta
8. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Police – předkládá starosta
9. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny
Rožnovsko, z.s., na období 2021–2027– předkládá starosta
10. Obec přátelská rodině 2021 – podání žádosti o dotaci – předkládá starosta
11. Hřiště u Obecního úřadu Police – podání žádosti o dotaci – předkládá starosta
12. Cyklostezka Police – předkládá starosta
13. Vyřazení majetku – předkládá starosta
14. Rozpočtové opatření č. 7/2020 – předkládá starosta
15. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 339 v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
16. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 418 v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí – předkládá starosta
17. Žádost o solidární příspěvek – předkládá starosta
18. Různé – Komunitní centrum – architektonický návrh – předkládá starosta
1

– Sázíme stromy – Klub zapojených obcí – předkládá starosta
19. Závěr
Pro doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržený program jednání byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise p. Milan Vrba, p. Lubomír Hohl, p. Mgr. Karolína
Holl, DiS.
Předsedkyní byla navržena Mgr. Karolína Holl, DiS.
Pro návrh hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., 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
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Byla provedena kolaudace školy po opravě
Byl dokončen chodník nad studnou u prodejny Jednoty včetně výsadby zeleně v rámci
výhry Obec přátelská seniorům 2020
Územní plán obce Police – bylo zahájeno projednávání změny č. 1 s dotčenými orgány
Pracuje se na přípravě stavby cyklostezky Police – směrem na Branky. Jednáme s vlastníky
pozemků na odkupu části jejich pozemků pod cyklostezkou – samostatný bod dnešního
jednání.
V lednu bylo po dohodě s vlastníky provedeno pokácení porostu v zatáčce u Bartoňového,
kvůli zlepšení rozhledových podmínek.
Dne 15. ledna byla provedena kolaudace komunikace na Výpustě I. etapa.
Na mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko bylo schváleno financování sociálních
služeb v tomto území.
Řešili jsme uzavření prodejny Jednoty z důvodu onemocnění personálu na COVID 19.
Nakonec byla prodejna uzavřena v lednu jen 4 dny.
Řešíme zimní údržbu komunikací a chodníků. Údržba je zajišťována na základě smlouvy a
po tel. dohodě na základě předpovědi počasí. Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající
povětrnostními vlivy ve sjízdnosti místních komunikací, a to ve lhůtách stanovených
v prováděcích vyhláškách (do 4 hodin)
Připravuje se s projektantem rekonstrukce požární zbrojnice – úprava vnitřních prostor,
zvětšení vjezdu a rozšíření garáže na vozidla
Připravujeme instalaci elektronické úřední desky, na kterou bychom měli obdržet dotaci
v rámci společného projektu mikroregionu.
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•

Připravujeme projekt cesty Pod klubovnou, kde řešíme v důsledku rozšíření komunikace
přeložku el. kabelu do soukromých pozemků.
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové výborů
a komisí

Kontrolní výbor – předsedkyně Mgr. Karolína Holl, DiS.
Kontrolní výbor se sešel v prosinci a provedl kontrolu veřejnoprávních smluv.
Stavební a zemědělská komise – předseda Ing. Josef Černoch
Stavební a zemědělská komise se sešla v prosinci a projednala případný převod majetku
Tělovýchovné jednoty Police – spolku do majetku obce, s TJ se bude dále jednat. Dále se
zabývala rekonstrukcí hasičské zbrojnice a také cyklostezkou Police – Branky. Rovněž se
zabývala cenovou nabídkou na opravu střechy drážního domku – cena bude cca 200.000,- Kč.
Dále projednala stavbu polní cesty k Hájkům a také řešila případnou stavbu komunitního centra
v Policích.
Kulturní a sociální komise – předsedkyně Markéta Stříteská
Kulturní a sociální komise vytvořila na OÚ výstavu svatebních fotografií a darů, která bude
probíhat do poloviny února. V lednu se předaly dárky dvěma jubilantům a narodily se 2 děti.
V únoru budou 2 jubilanti. Děti z MŠ vytvořily obrázky pro klienty Domova se zvláštním
režimem Diakonie Valašské Meziříčí a zapojily se také děti z Ranče u Hromnice. Na 3. května
je domluvena s p. Štěpánkem přednáška o Valašsku. Na den dětí se plánuje pohádková hra.
6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2021 a veřejnoprávní smlouva –
Tělovýchovná jednota Police – spolek – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost Tělovýchovné jednoty Police – spolek o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce v roce 2021. Zastupitelstvo na minulém zasedání neschválilo poskytnutí dotace
v navržené výši 100 000,- Kč (z toho 20.000,- Kč neinvestiční a 80.000,- Kč investiční) a
odložilo její projednávání do příštího zastupitelstva. Tělovýchovná jednota Police – spolek nyní
dodala upřesnění žádosti o dotaci. Nově požaduje neinvestiční dotaci na údržbu a činnost ve
výši 58 000,- Kč.
Na poskytnutí dotace musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Návrh veřejnoprávní smlouvy:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Police - spolek, IČO:
70640629 se sídlem Police č. 207, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: lajnovačka, náplň do lajnovačky, PHM, hnojivo, postřik, údržba sekačky
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2021 – 30.11.2021
Vyúčtování dotace do 15.12.2021
Poskytnutí dotace: 58 000,- do 28.02.2021 na účet
Pan Milan Vrba požádal přítomného předsedu spolku p. Josefa Mikulenku, aby přednesl
zastupitelům, jaké náklady na provoz měl spolek v loňském roce. Pan Mikulenka seznámil
přítomné s hospodařením spolku v loňském roce.
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Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 ve výši
58.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Police - spolek, IČO: 70640629 se sídlem Police č. 207, 756
44 p. Loučka a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého
návrhu.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci dokončené akce: „Stavba chodníku
podél silnice III/43917 v obci Police“ – předkládá starosta
Na minulém zastupitelstvu bylo projednáváno majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci
dokončené akce: „Stavba chodníku podél silnice III/46917 v obci Police“. Na základě toho byl
zveřejněn záměr bezúplatného převodu na pozemky č. 3/3 o výměře 3 m2, p. č. 3/4 o výměře 3
m2 a p. č. 151/2 o výměře 22 m2 vše v k. ú. Police u Valašského Meziříčí od 16. 12. 2020 do
1.1. 2021. Po uplynutí této zákonné doby lze schvalovat bezúplatný převod.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje bezúplatný převod pozemků (ve vlastnictví obce Police,
Police 142, 756 44 p. Loučka, IČO 00635804):
p. č. 3/3 – ostatní plocha, o výměře 3 m2,
p. č. 3/4 - ostatní plocha, o výměře 3 m2,
p. č. 151/2 – ostatní plocha, o výměře 22 m2,
zapsaných na LV č. 10001, u příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, pro obec Police a k. ú. Police u Valašského Meziříčí do vlastnictví Zlínského
kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Police – předkládá starosta
Obec Police se zapojila do společného projektu s názvem „Zefektivnění strategického řízení a
plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“, který byl spolufinancován z
rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto
projektu byla pro obec Police zpracována Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Police.
Dokument řeší zhodnocení současného stavu zeleně, návrh údržby a plánu ošetření stávající
zeleně a návrh nových ploch včetně možných zdrojů financování.
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Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí Koncepci obnovy a rozvoje zeleně v obci Police.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Rožnovsko,
z.s., na období 2021–2027 – předkládá starosta
Místní akční skupina Rožnovsko z.s. oslovila Obec Police s žádostí o zapojení do vytvoření
strategického dokumentu komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Rožnovsko. Proto se
musí zmapovat potřeby v území a stanovit související cíle a opatření, na základě kterých budou
poskytovány dotace. MAS Rožnovsko má zájem na tom, aby tento dokument zahrnul co nejširší
spektrum návrhů a projektů a obsahoval i naše záměry, které bychom chtěli v budoucnu
realizovat za přispění dotačních prostředků. Konečné znění Koncepční části Strategie by měla
schválit Valná hromada v průběhu dubna 2021.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. navrhla, aby se do projektů zahrnuly všechny záměry obsažené
v nově schváleném Programu rozvoje obce. Zastupitelé dále navrhovali doplnit např. projekt
naučné stezky a rozhlednu ve tvaru větrného mlýna.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí možnost zapojení do zpracování strategického
dokumentu MAS Rožnovsko a pověřuje starostu zasláním návrhu projektů do 1. 3. 2021.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Obec přátelská rodině 2021 – podání žádosti o dotaci – předkládá starosta
Obec Police chce podat žádost o dotaci na projekt „Obec přátelská rodině 2021“. Přihlášky do
dotačního řízení bude možné zasílat do pátku 12. 2. 2021. Součástí přihlášky je vypracovaný
rozpočet na 500.000,- Kč, což je hlavní výhra v soutěži. V případě umístění na druhém nebo
třetím místě se rozpočet upraví podle odpovídající částky. Podání žádosti je nutno schválit
zastupitelstvem. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. informovala zastupitele, že termín podání
žádosti je nově do 1. 3. 2021 a představila jednotlivé body rozpočtu - lektorné na 3 přednášky,
hmyzí hotely, alej života, vánoční strom rodiny, vánoční anděl Polic, kostýmy Mikuláše, čerta
a anděla, motýlí louka, skříňky a lavičky do mateřské školy, dřevěná vyřezávaná zvířátka,
betonové lavice a stoly v imitaci dřeva, ohniště, pinpongový stůl 2 kusy, plátno, dataprojektor,
ozvučení, kalendář propojení generací, pohádková hra.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti do soutěže Obec přátelská rodině 2021
vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Hřiště u Obecního úřadu Police – podání žádosti o dotaci – předkládá starosta
Zastupitelstvo Obce Police schválilo na svém zasedání dne 10. 11. 2020 podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Hřiště u Obecního úřadu Police“.
Vzhledem k nízké alokaci prostředků v programu a velkému množství přihlášených projektů je
možné, že na dotaci obec nedosáhne. Obec má možnost podat žádost o dotaci na tento projekt
Zlínskému kraji v Programu na podporu obnovy venkova. Žádost je nutno podat do 12. 2. 2021.
Maximální výše dotace činí 50% z celkových způsobilých výdajů. Vysoutěžená cena je
1.252.633,04 Kč bez DPH. V rozpočtu obce počítáme zatím s částkou 300.000,- Kč z vlastních
zdrojů. Případná vyšší spoluúčast by se musela dofinancovat z přebytku na účtu. Mgr. Karolína
Holl, DiS. informovala, že v případě získání obou dotací se může z dotace MMR dofinancovat
částka až do výše 85 %.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Hřiště u Obecního úřadu
Police“ Zlínskému kraji v rámci Programu na podporu obnovy venkova a schvaluje
spolufinancování akce z rozpočtu obce.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Cyklostezka Police – předkládá starosta
Obec Police spolu s obcí Branky připravuje projekt cyklostezky z Polic do Branek. Každá obec
řeší úsek cyklostezky na svém katastru. Na našem úseku se jedná o 4 vlastníky pozemků, přes
které je naplánovaná trasa. Projektant čeká na poslední vyjádření od Českých drah k umístění
trasy. Po tomto vyjádření bude možné projednat umístění s vlastníky pozemků a připravit
smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Vlastníci jsou o trase informováni, rozsah záboru
bude zřejmý z definitivního umístění. Předběžná cena je navržena 60,- Kč/m2. Pro úspěšné
vydání stavebního povolení je nutný souhlas vlastníků. V letošním roce bude vyhlášena výzva
na podporu výstavby cyklostezek. Stavbu je potřeba připravit co nejdříve, abychom mohli podat
žádost o dotaci. Projektant na cyklostezce navrhl využít stávající mostek přes potok Loučka pro
jeden směr cyklostezky a nově postavit stejný mostek pro druhý směr. Pan Milan Vrba se
dotazoval, proč se nevybuduje jeden širší most pro oba směry. Pan starosta odpověděl, že je to
z důvodu zamezení vjezdu čtyřkolkám. Pan Vrba navrhl, že by se na širší most dal zabudovat
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sloupek pro zamezení vjezdu. Pan starosta odpověděl, že z pohledu projektanta to není
bezpečné při snížené viditelnosti a v noci.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS navrhla stanovit cenový limit, do jehož výše by bylo možné se
pohybovat při sjednávání budoucí kupní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků. Pan Milan
Vrba s tímto nesouhlasil a řekl, že by bylo dobré se nejdříve s vlastníky domluvit, jakou částku
požadují. Celkem se má vykoupit cca 3177 m2.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informaci o přípravě stavby Cyklostezka Police a
pověřuje starostu přípravou smluv o budoucích kupních smlouvách s dotčenými vlastníky
pozemků.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Vyřazení majetku – předkládá starosta
Na základě provedených inventur členové inventarizačních komisí navrhují na vyřazení tento
majetek z důvodu opotřebování a poničení. Jedná se o:
Inv.číslo
1077
5000063
5003
500013
500057
500046
500050
500056
13013

rok pořízení
Počítač Fujitsu P42
2014
Svítilna Survivor
2012
Lano záchranné
2001
Skříň dvoudílná
2001
Savice Garden
2004
Hadice PVC Agro
2000
Pracovní stejnokroj
2002
Pracovní obuv
2004
Zásobník na posyp. Hmoty 2001

Celkem

cena
10 409,68
3 741,60
1 054,00
700,00
2 142,00
1 943,90
8 100,00
7 855,00
10 290,00

množství
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
6 ks
5 ks
1 ks

46 236,18 Kč

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení majetku v celkové hodnotě 46 236,18 Kč dle
návrhu inventarizačních komisí.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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14. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2020 – předkládá starosta
Na základě pověření Zastupitelstvem obce Police provedl starosta obce rozpočtové opatření č.
7/2020 na rok 2020.
Úprava představuje navýšení v příjmech o +904 440,- Kč, ve výdajích o + 18 000,- Kč a ve
financování snížení o – 886 440,- Kč.
Příjmy:
Daňové příjmy se navýšily o + 405 400,- Kč (daň z příjmu fyzických osob, právnických osob,
DPH a daň z loterií.
Přijaté transfery se navýšily o + 499 040,- Kč – jedná se o přijatou dotaci na demolici č.p. 51 a
úpravu přijatých transferů od obcí na akci Poldr Police.
Výdaje:
Kapitálové výdaje se navýšily o + 18 000,- Kč, jedná se o výdaj spojený s výběrovým řízením
na akci Hřiště u obecního úřadu Police.
Financování se snížilo o – 886 440,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 7/2020 obce
Police na rok 2020 schválené starostou obce Police dne 31.12.2020.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 339 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí –
předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost pana Lukáše Mikulenky na odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 339 o výměře cca 600 m2 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí. Jedná se o pozemek
v lokalitě Rozsocháčí. Tato žádost byla podána krátce před konáním zastupitelstva, proto pan
starosta navrhl projednat tuto žádost nejdříve ve stavební komisi a rozhodnout v příštím
zastupitelstvu, s čímž zastupitelé souhlasili.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p. č. 339 o výměře
cca 600 m2 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí a pověřuje starostu přípravou materiálu do
dalšího zastupitelstva.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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16. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 418 v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost firmy ARET-Stav s.r.o. na odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 418 o výměře cca 41 m2 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí. Jedná se o pozemek
v lokalitě za ulicí. Tato žádost byla podána krátce před konáním zastupitelstva, proto pan
starosta navrhl projednat tuto žádost nejdříve ve stavební komisi a rozhodnout v příštím
zastupitelstvu, s čímž zastupitelé souhlasili.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p. č. 418 o výměře
cca 41 m2 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí a pověřuje starostu přípravou materiálu do
dalšího zastupitelstva.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Žádost o solidární příspěvek – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost města Valašské Meziříčí o solidární příspěvek Plavecké škole
Valašské Meziříčí p. o. Plavecká škola je za normálních okolností dobře fungující organizace,
která nevyžaduje od svého zřizovatele žádné finanční prostředky, ale v současné době se ocitla
nikoli vlastní vinou v těžké finanční situaci a byla nucena požádat město Valašské Meziříčí o
pomoc, které dosud poskytlo pro zajištění existence této organizace mimořádně finanční
prostředky ze svého rozpočtu ve výši 1.294.002,- Kč. S ohledem na skutečnost, že Plavecká
škola zabezpečuje výuku plavání nejen školám z Valašského Meziříčí, oslovilo proto město
Valašské Meziříčí i ostatní obce a města s žádostí o solidární příspěvek ve formě finančního
daru. Finanční podíl závisí na procentuálním zastoupení žáků na plavecké výuce ve školním
roce 2020-2021 bez náhrad a pro naši obec činí 7.458,- Kč (16 žáků).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje poskytnutí finančního daru Městu Valašské Meziříčí na
pokrytí mimořádných příspěvků poskytnutých Plavecké škole Valašské Meziříčí zřizovatelem
ve výši 7.458,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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18. Různé
18a Komunitní centrum – architektonický návrh
Zastupitelé se zabývali stavbou komunitního centra. Stavební a zemědělská komise se stavbou
na svém zasedání zabývala a navrhla, aby projekt obsahoval pohostinství pro 70 osob, kuchyň
s kapacitou 200 jídel, sál s jevištěm pro 200 osob, salónek pro 30 osob, klubovnu pro spolky,
sklad a šatnu pro divadelní spolek, tělocvičnu (využití pro školu), krytou zahrádku, parkoviště
a byt pro správce. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS informovala, že v případě bytu by náklady na
jeho výstavbu nebylo možné zaplatit z dotace a obec by musela celou částku uhradit z vlastních
zdrojů. Zastupitelé se dohodli, že pověří p. starostu oslovením několika architektů s žádostí na
zaslání cenové nabídky na vypracování 2 variant komunitního centra dle požadavku obce.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu oslovením architektů k zaslání cenové nabídky na
zpracování návrhu komunitního centra Police ve dvou variantách dle požadavku zadavatele.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
18b Sázíme stromy – Klub zapojených obcí
Nezisková organizace Sázíme stromy, z. ú. oslovila obec v návaznosti na spolupráci, kterou
jsme společně realizovali v loňském roce na Výpustě. Organizace Sázíme stromy založila Klub
zapojených obcí a zve Obec Police, aby se stala členem tohoto klubu. Smyslem klubu je
jakoukoliv roční částkou podpořit provozní činnost organizace Sázíme stromy, z.ú. Tyto peníze
se použijí např. na nákup nářadí, odměnu za odborné konzultace, zaškolování nových kolegů
atd. Členství je nezávazné, obec se může každý rok rozhodnout, zda a případně jakou částkou
organizaci podpoří. Průměrně zapojené obce darovaly 5.000,- Kč. Zapojeným obcím se nadace
snaží vyjít přednostně vstříc v případě, že budou chtít v obci vysadit další zeleň. Pan starosta
navrhl vzhledem k velikosti obce poskytnout finanční dar ve výši 3 000,- Kč. S tímto návrhem
zastupitelé souhlasili.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vstup Obce Police do Klubu zapojených obcí.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje poskytnutí daru neziskové organizaci Sázíme stromy z.ú.
ve výši 3.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

10

19. Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 20:25 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 2. 2021.

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Ing. Josef Černoch v.r.

__________________________

Petr Pelc v.r.

__________________________
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