Zápis
z XX. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 10.11.2020 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Renata Vajglová
Ověřovatelé:
Miroslav Kašík, Markéta Stříteská
Jednání bylo zahájeno v 18:05 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva
a 3 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Renatu Vajglovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Miroslava Kašíka a paní Markétu Stříteskou.
Pan starosta navrhl doplnit jednání o bod:
20/16 - Žádost o dar z rozpočtu obce Police na rok 2021 – Záchranná stanice Bartošovice –
předkládá starosta
20/17 – Dotační možnosti – předkládá starosta
20/18 – Rozpočtové opatření č. 5/2020 – 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. Odprodej části obecního pozemku parc. č. 151/1 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
7. Nájem pohostinství – předkládá starosta
8. Přijetí daru – hasičské auto – předkládá starosta
9. Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko – předkládá starosta
10. Strategický plán DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období
2020 – 2030 – předkládá starosta
11. Vyřazení majetku – předkládá starosta
12. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Police za rok 2019/2020 –
předkládá starosta
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-8019040/003 – předkládá starosta
14. Nájemní smlouva na pronájem drážního domku – předkládá starosta
15. Kronika obce Police za rok 2019 – předkládá starosta
16. Žádost o dar z rozpočtu obce Police na rok 2021 – Záchranná stanice
Bartošovice – předkládá starosta
17. Dotační možnosti – předkládá starosta
18. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – předkládá starosta
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19. Různé
20. Závěr
Pro doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Doplněný program jednání byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise p. Lubomíra Hohla, p. doc. Janu Janěkovou, p.
Milana Vrbu.
Předsedou byl navržen pan Milan Vrba
Pro návrh hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Lubomír Hohl.
Zdrželi se: Milan Vrba, doc. Jana Janěková.
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
Plnění usnesení z XIX. zasedání ZO dne 22.9.2020 – úkoly z usnesení byly splněny.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

oprava základní školy byla dokončena, nyní bude požádáno o kolaudaci stavby
revitalizaci zeleně v okolí kaple a obecního úřadu bude dokončena tento týden
současně byla zahájena akce Obnova kaple v obci Police I. etapa, kdy byla zakopána
záchytná nádrž na dešťovou vodu a na ní a okolo ní se zasadily rostliny.
Cesta Výpusta byla dokončena, nyní se čeká na geometrický plán jako podklad pro
kolaudaci stavby a zapsání do katastru jako nová komunikace.
Demolice domu č. 51 za prodejnou Jednoty – stavba ukončena, nyní dodavatelská firma
odstraňuje plynovodní přípojku – čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace
Byla dokončena stavba hlavní polní cesty HC 6 k pískovně.
Realizujeme aktivity v projektu Obec přátelská seniorům – seniorInfo na obecním úřadě,
kalendáře, záhony a zeleň, úprava webových stránek pro seniory, zahájení bylo z důvodu
epidemie zrušeno.
Výsadba zeleně na Výpustě a v arboretu – proběhne tuto sobotu 14.11.2020 od 10 hod.
firma dodá sadbový materiál a občané provedou výsadbu za dozoru zahradního architekta
– Ing. Pavly Lorencové.
Územní plán obce Police – projektant zaslal návrh změny územního plánu, která byla
zaslána zastupitelům, po zapracování připomínek dotčených orgánů, bude veřejné
projednání za účasti projektanta.
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•
•
•
•
•

•
•

Ve dnech 2. - 3. 10. se konaly volby do krajského zastupitelstva
8.10. byly instalovány stožáry se světly okolo nového chodníku od točny po rozcestí
10.10.2020 se uskutečnil svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
14.10.2020 jsme spolu s místostarostou navštívili obyvatele na Paterách – požadují alespoň
odvoz odpadu – přistavení kontejneru na jaře 2021.
20.10. se uskutečnilo u mlýna jednání na požadavek manželů Číhalových ve věci vodních
poměrů nad a pod jejich domem za účasti Lesů ČR – správy toků, Ředitelství silnic ZK,
Českých drah, Pravčické a.s., projektanta cyklostezky – Ing. Pavla Čunka a Obce Police.
Na schůzce bylo konstatováno, že voda, která vtéká do zatrubnění na pozemku manželů
Číhalových přináší s sebou listí, větve, hlínu, která jim zanáší rošt, potrubí a odtok za
propustkem pod dráhou. Musí to neustále čistit. Vodní tok na jejich pozemku za dráhou je
přemostěn dle jejich názoru černou stavbou, mostkem, který není funkční a chtějí ho ze
svého pozemku odstranit.
Tento mostek chce projektant cyklostezky z Polic do Branek zachovat a využít pro trasu.
Dle jeho názoru je profil pod mostkem dostatečný a je větší než průtok pod drahou. Je
pouze z části zanesený naplaveninami. S tímto manželé Číhalovi nesouhlasí a chtějí
mostek odstranit. Bylo dohodnuto uskutečnit další schůzku se zástupci ČD správou mostů.
Ta se uskutečnila 3. 11. 2020 za účasti projektanta cyklostezky Ing. Pavla Čunka, zástupce
ČD – správy mostů, starosty z Branek a manželů Číhalových. Znovu bylo konstatováno, že
mostek za dráhou je dostatečně propustný, pouze je z části zanesený. S tímto manželé
Číhalovi nesouhlasí a chtějí mostek odstranit. Projektant cyklostezky připraví návrh na
odstranění stávajícího mostku a prodloužení zatrubnění ve stejném profilu od železnice
dále po směru toku pro případnou trasu cyklostezky. Zatím nebyl návrh předložen. Po
předložení budeme jednat s manžely Číhalovými o možném odkupu části jejich pozemků.
Dne 5.11. byl kontrola se SZIFu Olomouc na dotace do lesů – oplocenky – bez
připomínek.
Provoz obecního úřadu je s ohledem na současnou pandemii omezen především v úředních
hodinách Po a ST od 12- do 17 hod. Zaměstnanci, pokud nejsou na ošetřování člena
rodiny, tak normálně docházejí do práce.

Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové výborů
a komisí
Finanční výbor – předseda Miroslav Kašík
Finanční výbor se nesešel
Kontrolní výbor – předsedkyně Mgr. Karolína Holl, DiS.
Kontrolní výbor se sejde 12. 11. 2020 a provede kontrolu ve škole.
Stavební a zemědělská komise – předseda Ing. Josef Černoch
Stavební a zemědělská komise se nesešla
Kulturní a sociální komise – předsedkyně Markéta Stříteská
Z důvodu nouzového stavu bylo zrušeno vítání občánků, které se mělo konat 25. 10. 2020.
V říjnu byl pouze jeden jubilant, v listopadu budou dva jubilanti. Balíčky jsou pouze předávány,
návštěvy se nekonají. V říjnu byla jedna svatba.
Zastupitelstvo obce Police vzalo na vědomí zprávu o činnosti komisí.
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6. Odprodej 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). Záměr odprodeje části obecního pozemku parc. č. 151/1
byl zveřejněn na úřední desce od 23. 9. 2020 do 9. 10. 2020. Návrh kupní ceny je 200,- Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s prodejem ponese kupující.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje odprodej části obecního pozemku parc. č. 151/1 v k. ú.
Police u Valašského Meziříčí o celkové výměře cca 10 m2 za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že veškeré
náklady spojené s prodejem ponese kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu předložením
kupní smlouvy.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Nájem pohostinství – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost od nájemkyně p. Jany Doležalové o odklad placení nájemného
z nemovitosti (hospoda). Dne 5. října 2020 byl vyhlášen nouzový stav, který zabraňuje
nájemkyni plně užívat pronajatou nemovitost ke své činnosti a podnikání. Nájemkyně p. Jana
Doležalová má uzavřenou nájemní smlouvu s měsíčním nájmem 3 000,- Kč.
Navrhujeme uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, ve které bude nájem dočasně snížen po dobu
od 1.12.2020 do 30.4.2021. Měsíční nájem by činil 100,- Kč, z toho 90,- Kč nájem
z nemovitosti a 10,- Kč nájem movitých věcí. (v současnosti se nájem skládá z částky 2 800,Kč za nájem nemovitosti a 200,- Kč za nájem movitých věcí).
Před hlasováním upozornila Mgr. Karolína Holl, DiS, že je ve střetu zájmu, a proto nebude
hlasovat.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje snížení nájmu z důvodu vyhlášení nouzového stavu na
dobu od 1.12.2020 do 30.4.2021 nájemkyni p. Janě Doležalové, Kunovice 115, 756 44 Loučka
a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě dle návrhu.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Nehlasovala Mgr. Karolína Holl, DiS.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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8. Přijetí daru – požární automobil – předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Poličná na svém zasedání dne 12. 10. 2020, pod č. Z/15/2020/09 schválilo
poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy. Na základě této smlouvy daruje Obec Poličná
Obci Police speciální požární automobil značky Magirus Deutz, typ vozidla 160 M 11 FL, SPZ
2Z7 6631, VIN 4900122825, rok výroby 1982. Vozidlo je vybaveno zvláštním výstražným
světlem oranžové barvy, třemi zvláštními výstražnými světly modré barvy se zvukovým
výstražným zařízením. Přijetí daru je podmíněno schválením zastupitelstva.
Pan starosta upozornil, že bude nutné vyřadit stávající hasičské auto Avii ze zásahové jednotky
a nabídnout k prodeji.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje nabytí daru požárního automobilu značky Magirus Deutz,
typ vozidla 160 M 11 FL, SPZ 2Z7 6631, VIN 4900122825, rok výroby 1982 a uzavření
Darovací smlouvy mezi Obcí Poličná, Poličná 144, 757 01 Poličná a Obcí Police, Police 142,
756 44 Loučka a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu prodejem požárního automobilu Avia SPZ 1Z1
5234.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko – předkládá starosta
Zastupitelstvo obce Police na svém XXXVI. zasedání dne 27. června 2018 schválilo zapojení
Obce Police do společného systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a zároveň schválilo poskytnutí příspěvku do
rozpočtu DSO Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na kofinancování sociálních a
souvisejících služeb v částce 100,- Kč/ 1 obyvatele. Pro naši obec činí příspěvek 57 900,- Kč.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje "Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2021" dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a
souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 ve výši 57 900 Kč (tj. 100
Kč na 1 obyvatele – 579 obyvatel dle ČSÚ ke dni 31.12.2019).
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
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Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Strategický plán DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020
- 2030 – předkládá starosta
V rámci projektu "Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO ValašskomeziříčskoKelečsko" byla zpracována aktualizace strategického plánu mikroregionu. Výsledný dokument
je strategií celého území, a proto musí být před schválením valnou hromadou mikroregionu
nejdříve schválen v zastupitelstvech jednotlivých členských obcí. Smyslem tohoto dokumentu
je definice aktuálních potřeb území a stanovení dalších směrů společných aktivit.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje "Strategický plán Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030" dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Vyřazení majetku – předkládá starosta
Z důvodu pořízení nového nábytku a úpravy zasedací místnosti obecní úřad navrhuje
k vyřazení tento majetek. Paní účetní navrhla vyřadit ještě zrušenou plynovodní přípojku
k domu č. p. 51, který byl zbourán a přípojka demontována.
inventární číslo
100077
100080
100098
100006
100054
100071
100074
100075
100081
705
1005
1006
280

název
Garnýž dlouhá - zasedačka
Garnýž nad dveře v zas.mís.
Polička nad stůl - knihovna
Garnýž na chodbě
Nástěnky
Dekorační samet tmavěhnědý
Dekoračka šedá
Garnýže zasedačka
nástěnka - archiv
Skříňová sestava - knihovna
Dekoračka červená zasedačka
Věšáková stěna
Plynovodní přípojka k č. p. 51
celkem

cena
množství cena celkem
2 049,60
1
2 049,60
951,60
1
951,60
1 952,00
1
1 952,00
366,00
1
366,00
300,00
6
1 800,00
1 322,65
2
2 645,30
1 350,00
10
13 500,00
805,20
3
2 415,60
2 684,00
1
2 684,00
27 826,00
1
27 826,00
5 288,00
1
5 288,00
3 294,00
1
3 294,00
5000,00
1
5 000,00
69 772,10

Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení majetku dle doplněného návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Police za rok 2019/2020 –
předkládá starosta
Paní ředitelka Mgr. Lucie Kristová předložila obci Police Výroční zprávu Základní školy a
Mateřské školy Police za školní rok 2019/2020. Výroční zpráva byla zastupitelům zaslána
emailem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy
Police za školní rok 2019/2020.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-8019040/003 – překládá starosta
Dne 22. 9. 2020 zastupitelstvo obce pod bodem usnesení 19/06 neschválilo smlouvu budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019040/003 mezi
obcí Police a ČEZ Distribuce, a.s. a požadovalo 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. Dle
sdělení ČEZ Distribuce by museli dotčení vlastníci pozemků uhradit přeložku ke svým domům
na své náklady. Z jednání s majiteli pozemků vyplynulo, že o toto nemají zájem. Proto
navrhujeme schválit původní návrh. Jedná se o lokalitu za vlakovým nádražím. Délka vedení
na pozemcích dotčených věcným břemenem je cca 81 m a ČEZ navrhuje cenu 2000,- Kč. Obec
zřizuje věcná břemena za cenu v průměru 250,- Kč/m. Navrhujeme cenu 20 250,- Kč (81 m x
250,- Kč).
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police revokuje usnesení č. 19/06 ze dne 22. 9. 2020.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje 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 upraveného návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Zdržel se Jiří Stříteský.
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Nájemní smlouva na pronájem drážního domku – předkládá starosta
Obec Police požádala o koupi drážního domku č. p. 122 v Policích. Vzhledem
k dlouhodobému projednávání s Českými drahami ve věci prodeje a potřebou využívat domek
obcí je prozatím možné uzavřít nájemní smlouvu. P. Hohl navrhl budovu zbourat, protože je ve
špatném stavu a bylo by lepší ji zbourat a postavit novou. P. Janěková oponovala, že budova
patří do Polic a z urbanistického hlediska by ji bylo škoda zbourat, p. Stromšík je stejného
názoru.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí možnost nájmu drážního domku č.p. 122 a pověřuje
starostu projednáním podmínek se Správou železnic s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110
00 Praha 1.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Kronika obce Police za rok 2019 – předkládá starosta
Paní kronikářka Mgr. Karolína Holl, DiS. zpracovala zápis do kroniky za rok 2019. Tento zápis
byl předložen zastupitelstvu e-mailovou poštou s tím, aby se k němu vyjádřili. P. Stříteská
navrhla vložit do kroniky diamantovou svatbu manželů Petruželových včetně fotografie a ptala
se, proč nejsou v kronice uvedena celá jména novorozených dětí. P. Holl odpověděla, že je to
z důvodu GDPR. P. Janěková navrhla vložit více fotografií z akcí v obci.
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C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje zápis a doplnění fotografií do Kroniky obce Police za rok
2019 dle předloženého návrhu zpracovaného paní kronikářkou Mgr. Karolínou Holl, DiS.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Milan Vrba, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Zdržela se Mgr. Karolína Holl, DiS.
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Žádost o dar z rozpočtu obce Police na rok 2021 – Záchranná stanice Bartošovice
– předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost Záchranné stanice a Dům přírody Poodří o poskytnutí daru
z rozpočtu obce na provoz záchranné stanice v Bartošovicích v roce 2021. Dar se použije na
záchranu volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce
2021. Požadovaná částka je 3000 Kč. Obec navrhuje dotaci neposkytnout. K tomuto se
rozvinula diskuze. Zastupitelé navrhli darovat 1000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police rozhodlo o poskytnutí daru z rozpočtu obce v roce 2021 ve výši
1000,- Kč ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, pobočný spolek, IČO 47657901, Bartošovice 146,
742 54 Bartošovice na záchranu volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice pro
volně žijící živočichy v roce 2021.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr.
Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Proti navrženému usnesení hlasovali: Karel Hlavica, Jiří Stříteský
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Dotační možnosti
Obec Police plánuje na rok 2021 a další léta 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
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- 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
Žádost o dotaci na cestu pod klubovnou se musí podat do 21. 12. 2020. Dotace činí 80 % a stačí
Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, rozpočet a podaná žádost o stavební povolení na
stavební úřad. Dotace se poskytuje pouze na opravu stávající části, nová část se musí vybudovat
z rozpočtu obce.
Dotace na plochu po demolici č. p. 51 se poskytuje pouze na zpevněnou plochu z recyklovaného
materiálu, ten už je tam navezen, proto se o dotaci nebude žádat. Zbývá dodělat oplocení
kontejnerového stání a vysadit zeleň. Soused p. Minarčík by měl zájem o odkoupení části
pozemku po demolici, toto však není možné po dobu udržitelnosti, která je 10 let.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. navrhla udělat výběrové řízení na akci „Hřiště u obecního úřadu“,
do 21. 12. 2020 se musí podat žádost o dotaci a dokončené výběrové řízení by nám přidalo
body.
Cesta u obecního úřadu je již opravena.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. uvedla, že výzvy na zeleň na úpravu v Hučále nebudou. Zároveň
řekla, že příští rok se musí udělat projekt na nové komunitní centrum, aby se v dalších letech
mohlo požádat o dotaci. Začíná nové období IROP a pokud se nestihne požádat ze začátku
tohoto období, nemáme na dotaci šanci. K žádosti o dotaci je nutné mít projekt a stavební
povolení.
Dále zastupitelé navrhli zahrnout do plánu akcí autobusový terminál u ČOV v hodnotě cca
3.000.000,- Kč a cyklostezku v hodnotě 2.000.000,- Kč.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí dotační možnosti na rok 2021.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Hřiště u obecního úřadu
Police“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování projektu „Hřiště u obecního úřadu
Police“ v maximální výši 300.000,- Kč.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
18. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – předkládá starosta
Úprava rozpočtu č. 5/2020 představuje navýšení v příjmech o + 605 365,- Kč a ve financování
snížení o – 605 365,- Kč
Rozpis příjmů
Pol. 1341 – Poplatek ze psů – navýšení o + 100,- Kč
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Pol. 4116 – přijaté neinvestiční transfery navýšení o + 804 353,- Kč, v tom dotace do lesů
700 620,- Kč, dotace na obnovu kaple 86 813,- Kč dotace na chodník 16 920,- Kč
Pol. 4216 – přijaté investiční transfery snížení o – 238 298,- Kč z důvodu nižších výdajů na
akci stavba chodníku podél silnice III/43917
V § 3639 – Komunální služby – celkem navýšení + 1 210,- Kč za zřízení věcného břemene
V § 3725 – Odvoz plastů, skla – navýšení o + 38 000,- Kč, jedná se o odměnu od EKO KOMu.
Rozpis výdajů
V § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o + 106 500,- Kč na opravu
chodníku u rozcestí
V § 2321 – Odvádění odpadních vod – navýšení o 53 588,- Kč na služby
V § 3633 – Výstavba místních inženýrských sítí – navýšení o + 5 000,- Kč, jedná se o koupi
plynové přípojky k č.p. 51
V § 3639 – Komunální služby – navýšení o + 47 000,- Kč na mzdy pracovníků přijatých na
veřejně prospěšné práce
V § 3745 – Veřejná zeleň – navýšení o + 82 000,- Kč na kácení a sázení zeleně
V § 6399 – Ostatní finanční operace – snížení o – 294 088,- Kč – odvod DPH
Financování
Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o – 605 365,- Kč
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Petr
Pelc, Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír
Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
19. Různé
Pan starosta předložil zastupitelům výsledky měření silničního provozu na horním konci.
Provoz se měřil v období od 6. 10. 2020 do 13. 10. 2020 v místě příjezdu od Branek. Výsledky
budou zaslány zastupitelům emailem.
Pan Jiří Svoboda podal písemnou žádost o odstranění sloupu, který je umístěn v jeho zahradě.
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí žádost p. Svobody o odstranění sloupu.
V sobotu 14. 11. 2020 proběhne výsadba stromů a keřů na Výpustě a v arboretu.
P. Enšpigl se dotazoval, proč není v rozpočtu částka na svodidla u jeho domu. Stavební komise
na jaře toto projednávala a stále se nic neděje. Pan starosta odpověděl, že byla vypracovaná
cenová nabídka. Dále se pan Enšpigl zeptal, proč není na Výpustě zpomalovací pruh, byl by
potřeba, auta tam jezdí velmi rychle. Dále se dotazoval na kácení tújí, které jsou vysazené kolem
jeho plotu, nemůže se o ně už starat. Při jednání na jaře p. starosta slíbil, že se túje pokácí a
stále se nic neděje. Pan Enšpigl se také zeptal, proč se měřil provoz na horním konci, k čemu
to je, jsou tam přece umístěny značky omezující rychlost na 30 km/h. Pan starosta odpověděl,
že je to pro informaci, auta tam stále jezdí rychle.
Pan Roman Hohl měl několik připomínek. Cesta ve Vrchovci směrem na Příčky je úzká,
majitel sousedního domu si stále přisypává materiál do cesty a nejde tam projet. Je tam
umístěná značka zákaz vjezdu. Pan starosta odpověděl, že značku si tam umístil majitel
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sousedního domu. Dále se pan Hohl dotazoval, zda patří břeh na Příčkách obci a jestli by si ho
mohl odkoupit. Jsou tam nasazené stromy a stará se o ně. U kontejnerů na horním konci u
Hrabovského by se měla vysadit zeleň, aby nebyl tolik vidět nepořádek, který tam často bývá.
Dále by bylo vhodné zde vytvořit zpevněnou plochu na parkování, často tam stojí množství
aut a nejde tam projet. Pan starosta odpověděl, že majitelé aut by měli parkovat na svých
pozemcích, ostatní podněty pana Romana Hohla budou projednány během týdne. Pan Enšpigl
také připomenul, že kontejnerové stání na Výpustě je nevhodně umístěné a je tam často
nepořádek. Pan Stříteský odpověděl, že se kontejnery budou přemisťovat na jiné místo.
20. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 12. 11. 2020.

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Miroslav Kašík v.r.

__________________________

Markéta Stříteská v.r.

__________________________
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