Zápis
z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 15.12.2020 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Renata Vajglová
Ověřovatelé:
Ing. Josef Černoch, Jiří Stříteský
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 9 členů zastupitelstva
a 6 občanů.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Renatu Vajglovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Jiřího Stříteského a p. Ing. Josefa Černocha
Pan starosta navrhl doplnit jednání o bod:
21/21 - Stavba a oprava komunikace ke Klubovně v obci Police – 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. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2021 a veřejnoprávní smlouvy
– spolky – předkládá starosta
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. SOBS VB IV-12-8019490/002 v lokalitě Hluboček– předkládá
starosta
8. Koupě pozemku st. p.č. 5629 (č.p. 122) a části pozemku p. č. 5630 vše v k. ú.
Police u Valašského Meziříčí – drážní domek – předkládá starosta
9. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesty HC7 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
10. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesty HC6 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci dokončené akce: „Stavba chodníku
podél sinice III/43917 v obci Police“– předkládá starosta
12. Prodloužení kanalizace Police – k areálu ZD – výběrové řízení na dodavatele –
předkládá starosta
13. Hřiště u Obecního úřadu Police – výběrové řízení na dodavatele – předkládá
starosta
14. Přijetí dotace – předkládá starosta
15. Program rozvoje obce Police na období 2021 – 2025 – předkládá starosta
16. Stanovení ceny poplatku za vypouštění odpadních vod v roce 2021 – předkládá
starosta
17. Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV obce Police – předkládá starosta
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18. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024 – předkládá starosta
19. Rozpočtové opatření č. 6/2020 – předkládá starosta
20. Návrh rozpočtu obce Police na rok 2021 včetně sociálního fondu a fondu rezerv
a rozvoje – předkládá starosta
21. Stavba a oprava komunikace ke Klubovně v obci Police – předkládá starosta
22. Různé
23. Závěr
Pro doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržený program jednání byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise p. Ing. Martina Stromšíka, p. Markétu Stříteskou
a p. Petra Pelce.
Předsedou byl navržen pan Petr Pelc.
Pro návrh hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Ing. Josef Černoch,
Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Zdržel se Petr Pelc
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 XX. zasedání ZO dne 10.11.2020 – úkoly z usnesení byly splněny.
•
•

•
•
•
•
•

•

Připravuje se kolaudace opravy školy, která je svolána na čtvrtek 17.12. 2020.
Zeleň v obci – dokončena v okolí kaple a obecního úřadu, rovněž byla dokončena
výsadba zeleně u obchodu a u kříže na horním konci v rámci výhry Obec přátelská
seniorům.
Je dokončován chodník nad studnou u prodejny Jednoty.
Demolice domu č. 51 za prodejnou Jednoty – provedeno odstranění plynovodní přípojky
a srovnána plocha na stání pro osobní vozidla.
Územní plán obce Police – bylo zahájeno projednávání změny č. 1 s dotčenými orgány,
s termínem v lednu 2021.
Bylo předáno hasičské auto z obce Poličná do užívání našim hasičům.
Dne 24.11.2020 se konala valná hromada Svazku obcí pro nakládání s odpady Bystřice
pod Hostýnem – problém se zpracováním a odbytem plastů, ceny za svoz a ukládání na
příští rok se nemění .
3.12. 2020 se uskutečnilo jednání na mikroregionu ve Valašském Meziříčí ve věci
cyklostezky z VM do Kunovic. Jedná se o přípravu stavby i přes naše území.
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•

Provoz obecního úřadu je s ohledem na současnou pandemii omezen na úřední hodiny Po
a ST od 12 do 17 hod.

V 18:10 hodin se dostavila Mgr. Karolína Holl, DiS.
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 listopadu a provedl kontrolu ve škole. Dne 17. 12. se sejde a bude
kontrolovat plnění usnesení a vyúčtování veřejnoprávních smluv.
Stavební a zemědělská komise – předseda Ing. Josef Černoch
Stavební a zemědělská komise se sešla 7. 12. a projednala cenovou nabídku na vybudování
ochranných svodidel na Výpustě – cena cca 107.000,- Kč. Dále jednala o koupi budovy
drážního domku a případných investicích do opravy. Projednala výstavbu cyklostezky a také
možnou výstavbu komunitního centra v Policích.
Kulturní a sociální komise – předsedkyně Markéta Stříteská
Kulturní a sociální komise se sešla při stavění betlému a provedla adventní hlášení. Plánované
vítání občánků a předvánoční setkáni seniorů bylo zrušeno z důvodu epidemie. Vytisknuté
kalendáře ze svatebních fotografií občanů Polic budou do konce týdne rozdány seniorům nad
60 let. Spolu s kalendáři se rozdávají také svícny, které vyrobily děti ze ZŠ. Komise také ještě
letos vytvoří výstavu ze svatebních fotografií, aby mohla být během vánočních svátků
zpřístupněna veřejnosti. Pan starosta poděkoval všem, kteří se zúčastnili stavění betlému.
Zastupitelstvo obce Police vzalo na vědomí zprávu o činnosti komisí.
6. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2021 a veřejnoprávní smlouvy –
spolky – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádosti právnických osob o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce
2021. Finanční výbor se těmito žádostmi zabýval a vzhledem k omezeným finančním
možnostem obce navrhl příspěvky jednotlivým žadatelům, které jsou zahrnuty v návrhu
rozpočtu na rok 2021:
Žadatel
SDH Police
Klenot Police
Divadelní spolek Neřešto
TJ Police – spolek
PKM Bike Team
Myslivecký spolek Jasenec – Police
Ranč U Hromnice
Celkem

Požadovaná částka
10.000,20.000,10.000,100.000,10.000,10.000,10.000,170.000,-

Na poskytnutí dotace musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva s jednotlivými subjekty.
Návrh veřejnoprávních smluv:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace PKM Bike Team, z.s., IČO:05452589, Police
159, 756 44 p. Loučka
Podmínky smlouvy:
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Účel: startovné na závody v ČR, SK, PL dresy, věcné ceny pro soutěžící, PHM na sečení a
údržbu Pumptrackové dráhy a materiálně technické zabezpečení závodů (startovní čísla,
stahovací pásky, propagace akce apod.)
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 01.01.2021 – 30.11.2021
Vyúčtování dotace do 15.12.2021
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2021 převodem na účet.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Neřešto, IČO:
03160017 se sídlem Police č. 142, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: ozvučení, osvětlení, energie, kulisy, rekvizity, kostýmy, kancelářské potřeby
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2021 – 30.11.2021
Vyúčtování dotace do 15.12.2021
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2021 hotově
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sdružení hasičů ČMS, Sboru dobrovolných
hasičů Police, IČO: 65469453 se sídlem Police č. 142, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: nákup 2 ks hasičských uniforem
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.2.2021 – 30.06.2021
Vyúčtování dotace do 31.8.2021
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2021 na účet
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klenotu Police, z.s., IČO: 26660920 se
sídlem Police č. 142, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: udržování tradic v obci (Velikonoce, stavění máje, kácení máje, drakiáda, mikulášská
nadílka, vodění medvěda, pochovávání basy), práce s dětmi.
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.2.2021 – 15.12.2021
Vyúčtování dotace do 15.12.2021
Poskytnutí dotace: 20 000,- Kč do 31.01.2021 na účet
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Jasenec-Police, IČO:
00433128 se sídlem Police č. 142, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: myslivecké odpoledne
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.6.2021 – 30.9.2021
Vyúčtování dotace do 15.12.2021
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2021 hotově
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Police - spolek, IČO:
70640629 se sídlem Police č. 207, 756 44 p. Loučka:
Podmínky smlouvy:
Účel: provoz areálu TJ, dostavba skladu a dílny pro zabezpečení údržby areálu.
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2021 – 30.11.2021
Vyúčtování dotace do 15.12.2021
Poskytnutí dotace: 100 000,- Kč (z toho 20.000,- Kč neinvestiční a 80.000,- Kč investiční) do
31.01.2021 na účet
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Ranči U Hromnice, z.s., IČO 06989764 se
sídlem Police 167, 756 44 p. Loučka
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Podmínky smlouvy:
Účel: pořádání akcí pro děti u koní (odměny, odznáčky atd.), akce „Den otevřených dveří“,
běžný provoz – tzn. obměna věcí na jízdu pro děti.
Doba, v níž má být dosaženo účelu: 1.1.2021 – 30.11.2021
Vyúčtování dotace do 15.12.2021
Poskytnutí dotace: 10 000,- Kč do 31.01.2021 na účet
Rozvinula se diskuze k dotaci Tělovýchovné jednotě Police. Pan Stříteský upozornil, že je
problém s investováním do majetku spolku. Pan Vrba řekl, že částku chtějí investovat do
dostavby skladu a opěrné zídky, aby mohl být odstraněn starý vagón, který dosud jako sklad
sloužil. Informoval zastupitele, že loňskou dotaci spolek investoval do nákupu rekuperační
jednotky, aby nedocházelo k poškozování objektu vlhkem (již se tam začala tvořit plíseň). Do
budoucna spolek uvažuje o převedení hřiště na obec s tím, že by si spolek hřiště dlouhodobě
pronajal a prováděl údržbu. Příští rok by také chtěli vyrovnat povrch hřiště, již mají
vypracovaný projekt. Bohužel spolek je malý a nedosáhne na vyšší dotace. Pokud by bylo hřiště
v majetku obce, na vyšší dotace by se mohlo dosáhnout. Pan Roman Hohl upozornil, že toto by
se mělo dořešit nějakou smlouvou. Pan Vrba řekl, že možnost převodu se musí dojednat na
valné hromadě, která se uskuteční na jaře. Spolek chce také dostavět budovu, aby mohla sloužit
veřejnosti ke sportovním aktivitám. Pan Stromšík navrhl, aby se zatím spolku poskytla
neinvestiční část dotace 20.000,- Kč a zbytek až po projednání na valné hromadě. Pan starosta
navrhl, aby zastupitelstvo tuto záležitost projednalo na příštím zastupitelstvu.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police:
a) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč PKM Bike
Team, z.s., IČO: 05452589, Police 159, 756 44 p. Loučka a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
b) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč Divadelnímu
spolku Neřešto, IČO: 03160017 Police č. 142, 756 44 p. Loučka a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
c) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu v roce 2021 ve výši 10.000,-Kč Sdružení hasičů
ČMS, Sboru dobrovolných hasičů Police, IČO: 65469453 Police č.142, 756 44 p. Loučka a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.
d) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 ve výši 20.000,- Kč Klenotu
Police, z.s., IČO: 26660920 Police č.142, 756 44 p. Loučka a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
e) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč Mysliveckému
spolku Jasenec-Police, IČO: 00433128 Police č.142, 75644 p. Loučka a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
f) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 ve výši 10.000,- Kč Ranči U
Hromnice, z.s., IČO 06989764, Police 167, 756 44 p. Loučka a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. SOBS VB IV-12-8019490/002 v lokalitě Hluboček – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené firmou ERMONTA s.r.o., Břest
č. 79 o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby, jejímž předmětem je budoucí zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni, a to práva
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy a provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci. Jedná se o lokalitu Hluboček. Délka pozemků dotčených věcným
břemenem je 68 m a navržená náhrada za zřízení věcného břemene 17 000,- Kč. Obec zřizuje
věcná břemena za cenu v průměru 250,- Kč/m.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. SOBS VB IV-12-8019490/002 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 předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem 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 Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Koupě pozemku st. p.č. 5629 (č.p. 122) a části pozemku p. č. 5630 vše v k. ú. Police
u Valašského Meziříčí – drážní domek – předkládá starosta
Obec Police má zájem odkoupit pozemek p. č. 5629 jehož součástí je stavba č. p. 122 (drážní
domek) a část pozemku p. č. 5630 vše v k. ú. Police u Valašského Meziříčí. Po jednáních se
Správou železnic s.o. nám bylo sděleno, že se připravuje k projednání ve správní radě Správy
železnic, státní organizace prodej těchto pozemků s navrženou kupní cenou 94.000,- Kč. Cena
vychází ze znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé s připočtením veškerých nákladů
spojených s prodejem. Správa železnic však upozorňuje na možnost, že navržená kupní cena se
může po projednání správní radou a dalším řízením na Ministerstvu dopravy a v meziresortním
připomínkovém řízení změnit.
Pan starosta řekl, že po jednání se Správou železnic bychom mohli s odkupem počítat nejdříve
na podzim příštího roku. Během příštího týdne se na drážní domek podívá klempíř, aby se
alespoň orientačně zjistila cena na nejnutnější opravy. Pan starosta upozornil, že i po odkupu
musí obec projednat všechny stavební zásahy na pozemku se Správou železnic. U domku by
se také mohl umístit informační stánek.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police souhlasí s navrženou kupní cenou pozemku p. č. 5629, jehož součástí
je stavba č. p. 122 a části pozemku p. č. 5630 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí a pověřuje
starostu zasláním sdělení Správě železnic, státní organizaci.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín realizoval v rámci komplexní
pozemkové úpravy stavbu společné zařízení – Hlavní polní cesta HC7 v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí (jedná se o cestu k brodu). Stavba již byla dokončena a byl vydán
kolaudační souhlas. Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj chce nyní předat tuto cestu
bezúplatně do majetku obce:
Účetní hodnota Hlavní polní cesty HC7 je 2.976.952,71 Kč včetně DPH.
Dle zákona o obcích § 85 odst. a) je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o nabytí nemovitých
věcí.
Záruční doba činí 5 let a obec musí provádět údržbu.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti – Hlavní polní cesta HC7
v k.ú. Police u Valašského Meziříčí od České republiky – Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774 do majetku obce v účetní hodnotě
2.976.952,71 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem protokolu o předání a převzetí
Hlavní polní cesty HC7 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesta HC6 v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín realizoval v rámci komplexní
pozemkové úpravy stavbu společné zařízení – Hlavní polní cesta HC6 v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí (jedná se o cestu k pískovně). Stavba již byla dokončena a byl vydán
kolaudační souhlas. Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj chce nyní předat tuto cestu
bezúplatně do majetku obce:
Účetní hodnota Hlavní polní cesty HC6 je 5.353.720,94 Kč včetně DPH.
Dle zákona o obcích § 85 odst. a) je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o nabytí nemovitých
věcí.
Záruční doba činí 5 let a obec musí provádět údržbu.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti – Hlavní polní cesta HC6
v k. ú. Police u Valašského Meziříčí od České republiky – Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774 do majetku obce v účetní hodnotě
5.353.720,94 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem protokolu o předání a převzetí
Hlavní polní cesty HC6 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí.
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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci dokončené akce: „Stavba chodníku
podél sinice III/43917 v obci Police“ – předkládá starosta
Obec Police podala žádost Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., oprávněné k hospodaření se
svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje o bezúplatné
majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci dokončené akce „Stavba chodníku podél silnice
III/43917 v obci Police“. ŘSZK projednalo žádost obce o majetkoprávní vypořádání a souhlasí
s převodem pozemků z vlastnictví Zlínského kraje, na kterých se nachází stavba chodníku a to
pozemku p. č. 120/16 o výměře 212 m2.
Jelikož se pod silnicí III/43917 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí nachází pozemky ve
vlastnictví obce Police, žádá zároveň ŘSZK o majetkoprávní vypořádání mezi vlastníkem
pozemků zastavěných silnicí (tj. Obcí Police) a vlastníkem stavby (tj. Zlínským krajem) a to
bezúplatným převodem pozemků z majetku Obce Police do majetku Zlínského kraje. Jedná se
o pozemky p. 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. Na tyto pozemky bude zveřejněn záměr bezúplatného
převodu.
Návrh na usnesení:
1) 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.
2) Zastupitelstvo obce Police schvaluje bezúplatné nabytí pozemku (do vlastnictví Obce Police,
Police 142, 756 44 p. Loučka, IČO 00635804):
p. č. 120/16, ostatní plocha, o výměře 212 m2,
zapsané na LV č. 567, u příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, pro obec Police a k. ú. Police u Valašského Meziříčí, od Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČO 70891320.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Prodloužení kanalizace Police – k areálu ZD – předkládá starosta
Obec Police podala žádost o dotaci Zlínskému kraji na projekt „Prodloužení kanalizace Police
– k areálu ZD“. Dne 14. 9. 2020 obdržela obec sdělení o poskytnutí dotace a zastupitelstvo
následně schválilo dne 22. 9. 2020 pod bodem 19/12 přijetí této dotace. Dne 7. 12. 2020 se
uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Nejnižší nabídku podala firma
Cobbler s. r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová a to 1.397.632,77 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
výběrovou komisí na akci „Prodloužení kanalizace Police – k areálu ZD“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Cobbler s. r.o., IČO 46578463, Zašová
č.p. 633, 756 51 Zašová
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, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
13. Hřiště u Obecního úřadu Police – výběrové řízení – překládá starosta
Zastupitelstvo obce Police schválilo na svém zasedání dne 10.11.2020 podání žádosti o dotaci
na akci „Hřiště u Obecního úřadu Police“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost
se musí podat do 21.12.2020. Dne 7. 12. 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací. Nejnižší nabídku podala firma Radek Pajdla – AKORD, IČO 68335041, Kelč
549, 756 43 Kelč a to 1.252.633,04 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
výběrovou komisí na akci „Hřiště u Obecního úřadu Police“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s vítěznou firmou Radek Pajdla – AKORD, IČO 68335041, Kelč 549, 756 43
Kelč.
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, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Přijetí dotace – předkládá starosta
Obec Police získala dotaci na projekt „Demolice rodinného domu č. p. 51 Police“. Celková
výše dotace činí 499.050,- Kč. Je nutno schválit přijetí této dotace.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje přijetí dotace na projekt: Demolice rodinného domu č. p.
51 Police od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Program rozvoje obce Police na období 2021 – 2025 – předkládá starosta
Program rozvoje obce Police na období 2021 – 2025 je hlavním strategickým dokumentem
obce a představuje základní plánovací dokument obce dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Zastupitelé navrhli tyto úpravy:
- na str. 22 – vypustit z textu větrné elektrárny
- na str. 33 – opravit – pískovna již není v provozu a území je revitalizované
- na str. 34 – doplnit u zastupitele p. Ing. Josefa Černocha funkci předsedy stavební a
zemědělské komise a u p. Markéty Stříteské funkci předsedkyně kulturní a sociální komise. U
členky kulturní a sociální komise p. Petřkovské změnit jméno na Kelnarovou.
- na str. 44 – doplnit pasport zeleně – bude dokončen příští rok, komunitní centrum – upravit
cenu na 35 mil. korun a zrušit z názvu č.p. 24.
- na str. 45 – doplnit drážní domek – vysoká důležitost, cena 100 tis. korun, doplnit další
aktivitu revitalizace drážního domku
- na str. 47 – doplnit – místo aktivního odpočinku s veřejným ohništěm na Výpustě,
rekonstrukce hasičské zbrojnice
- Výstavba svodidel na Výpustě a dopravní terminál u ČOV vč. chodníku k hřišti doplnit k
dopravě – vysoká důležitost a přidat aktivitu chodník k cestě na Kozaru – vysoká důležitost.
U všech komunikací změnit na vysokou důležitost.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje upravený Program rozvoje obce Police na období 2021 –
2025 dle předloženého návrhu.
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, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Stanovení ceny poplatku za vypouštění odpadních vod v roce 2021– předkládá
starosta
Obec Police provozuje čistírnu odpadních vod. Na rok 2021 je třeba stanovit poplatek za stočné
a oznámit cenu stočného za vypouštění odpadních vod na úřední desce.
Dle směrných čísel roční spotřeby vody v souladu s přílohou č.12 k vyhlášce MZ ČR č.
428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je stanovena roční spotřeba vody 36 m3 na 1
obyvatele v bytech a rodinných domech s tekoucí teplou vodou.
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V roce 2020 je cena pro stočné 15,15 Kč za m3 bez DPH. Dle kalkulace pro výpočet ceny pro
stočné na rok 2021 vychází jednotkové náklady za 1 m3 29,29 Kč bez DPH. Při stanovené roční
spotřebě vody 36 m3 by činilo stočné na rok 1 054,44 Kč bez DPH.
Členové finančního výboru na svém jednání navrhli ponechat stávající cenu tj. 600,- Kč včetně
DPH/osobu/rok i pro rok 2021. Po konzultaci s odborným dozorem je proto v kalkulaci ceny
pro stočné vyčíslena ztráta ve výši 240 400,- Kč, která bude hrazena obcí. Po zakalkulování
ztráty vychází cena pro stočné 15,15 Kč/m3
Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu schválit cenu za stočné pro rok 2021 ve výši 15,15 Kč
bez DPH/1 m3. Právnickým osobám bude fakturováno dle předloženého vyúčtování spotřeby
vody vynásobené cenou za stočné 15,15 Kč bez DPH/1 m3.
Termín splatnosti stočného se stanovuje do 31.3.2021.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police
a)
bere na vědomí kalkulaci stočného pro rok 2021.
b)
schvaluje výši stočného s účinností od 1.1.2021 ve výši 15,15 Kč bez DPH/1m3
c)
stanovuje termín splatnosti stočného pro fyzické osoby do 31.3.2021 a pro
právnické osoby do 14 dnů po předložení vyúčtování spotřeby vody.
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, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
17. Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV obce Police – předkládá starosta
Obec Police má schválený Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV obce Police, podle
kterého má obec každoročně ukládat 280 000,- Kč na samostatný účet Fondu rozvoje a rezerv.
V současné době je na tomto účtu cca 650 000,- Kč. Z důvodu předpokládaných nižších
daňových příjmů v roce 2021 navrhujeme dočasné snížení převáděné finanční částky a v příštím
roce vložit na účet FRR částku 10 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje dočasné snížení převáděné finanční částky do Fondu
rezerv a rozvoje Obce Police určený k obnově a opravě ČOV a splaškové kanalizace pro rok
2021 ve výši 10 000,- Kč.
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, Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
18. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024– předkládá starosta
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Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2024 byl zveřejněn na úřední desce
27.11.2020.
V příjmech se předpokládají běžné daňové, nedaňové příjmy a dotace ze SR.
V neinvestičních výdajích se plánuje v r. 2021 oprava krovů kaple a víceúčelového hřiště.
V dalších letech budou běžné provozní výdaje.
V investičních výdajích se plánuje:
v roce 2021 – stavba splaškové kanalizace k farmě, projekt na komunitní centrum, projekt
komunikace Hluboček a projekt dešť. a spl. kanalizace Výpusta, hřiště u obecního úřadu,
projekt cyklostezky, komunikace pod klubovnou.
V roce 2022 - vybudování komunikace pod klubovnou a komunikace Hluboček, koupě
drážního domku, rekonstrukce hasičské zbrojnice, projekt na chodník k Bartoňovému a
přestupní terminál u ČOV, budování komunitního centra.
V roce 2023 - přípravné práce na stavbě poldru, stavba cyklostezky – výkup pozemků,
vybudování chodníku od Bartoňového k nádraží, vybudování přestupního terminálu u ČOV,
budování komunitního centra a revitalizace Hučál a točna.
V roce 2024 – vybudování Poldru, cyklostezky, komunitního centra a dokončení revitalizace
Hučál a točna.
Až do roku 2025 bude splácen dlouhodobý úvěr (4 000 000,- Kč) na akci Stavební lokalita
Výpusta I. etapa (komunikace) každoročně 787 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024 dle
předloženého návrhu.
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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
19. Rozpočtové opatření č. 6/2020 – předkládá starosta
Úprava rozpočtu č. 6/2020 představuje navýšení v příjmech o + 1 395 121,- Kč, v tom daňové
příjmy navýšení o + 10 600,- Kč, nedaňové příjmy snížení o – 2 900,- Kč a přijaté transfery
navýšení o + 1 387 421,- Kč. Ve výdajích dochází ke snížení o – 156 580,- Kč, v tom běžné
výdaje navýšení o + 275 489,- Kč a kapitálové výdaje snížení o – 432 069,- Kč.. Ve financování
snížení o – 1 551 701,- Kč
Rozpis příjmů
Pol. 1343 – Poplatek za užívání veř.prostranství – navýšení o + 3 100,- Kč
Pol. 1381 – daň z hazardu – navýšení o + 7 500,- Kč
Pol. 4113 – přijaté neinvestiční transfery – navýšení o + 194 650,- Kč na oplocenky
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Pol. 4116– přijaté neinvestiční transfery navýšení o + 1 211 403,- Kč, v tom dotace do lesů
1 198 464,- Kč, dotace na obnovu kaple 37 205,- Kč dotace na revitalizaci okolí kaple
18 143,- Kč a dotace na VPP – snížení o – 42 409,- Kč
Pol. 4216 – přijaté investiční transfery snížení o – 18 632,- Kč dle skutečnosti na akci investiční
dotace revitalizace okolí kaple
V § 3699 – Ost. záležitosti kultury – celkem navýšení + 500,- Kč za prodej kelímků
V § 3613 – Nebytové hospodářství – snížení o -3 400,- Kč, jedná se o snížení nájmu
v pohostinství.
Rozpis výdajů
V § 2212 – Silnice – navýšení o + 3 000,- Kč, v tom zvýšené výdaje na nákup nádoby na
posypový materiál, na opravy komunikací a snížení výdajů na projekt komunikace pod
klubovnou.
V § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – snížení o – 80 000,- Kč v tom na opravu
chodníku u rozcestí navýšení o + 58 000,- Kč a na stavbu chodníku podél silnice snížení o –
138 000,- Kč
V § 2321 – Odvádění odpadních vod – navýšení o 30 000,- Kč na služby
V § 3319 – kronika – navýšení o + 1 000,- Kč na dohodu o PP
V § 3399 – Ostatní záležitosti kultury – snížení o – 26 380,- Kč – za neuskutečněné akce
V § 3631 – Veřejné osvětlení – dojde ke změně původní investiční položky stavba osvětlení na
neinvestiční – výdaj na opravu
V § 3635 – Územní plánování – dojde ke změně původní investiční položky – projekt změny
č. 1 územního plánu na neinvestiční položku – služby.
V § 3721 – nebezpečný odpad – zvýšení o + 6 100,- Kč
V § 4374 – Azylové domy – navýšení o + 3 000,- Kč – finanční dar Armádě spásy
V § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – snížení o – 1 100,- Kč – na provoz služebny Policie
ČR v Kelči
V § 5512 – Požární ochrana – snížení o – 92 200,- Kč – neuskutečněný výdaj na projekt
rekonstrukce hasičské zbrojnice, který bude v příštím roce.
Financování
Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o – 1 551 701,- Kč
Z důvodu případného provedení rozpočtového opatření je navrženo zastupitelstvu schválit
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
provedení rozpočtového opatření č. 7/2020 k 31.12.2020 starostou obce dle § 16 zák. č.
250/2000 Sb., jímž dochází ke změnám rozpočtu obce.
Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého
návrhu.
b) Zastupitelstvo obce Police pověřuje starostu obce k případné úpravě rozpočtu č. 7 na rok
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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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20. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 včetně sociálního fondu a fondu rezerv a
rozvoje – předkládá starosta
Návrh rozpočtu byl zveřejněn a vyvěšen na úřední desce i elektronické dne 27.11.2020 takto:
Předpokládané celkové příjmy včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje činí 11 897
750,- Kč, předpokládané celkové výdaje včetně sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje činí
14 506 960,- Kč a Financování 2 609 210,- Kč (zapojení zůstatku na BÚ a splátka úvěru).
třída 1 – Daňové příjmy
8 111 001,-- Kč,
třída 2 – Nedaňové příjmy 2 104 300,-- Kč,
třída 3 – Kapitálové příjmy
2 000,-- Kč,
třída 4 - Přijaté transfery
1 680 449-- Kč,
Příjmy celkem
11 897 750,-- Kč

třída 5 – Běžné výdaje
11 338 135,-- Kč,
třída 6 – Kapitálové výdaje 3 168 825,-- Kč
Výdaje celkem
14 506 960,-- Kč
Financování

2 609 210,-- Kč

Největší předpokládané příjmy představují daňové příjmy ve výši 8 111 001,- Kč a dále příjmy
z prodeje dříví 1 331 000,- Kč a přijaté transfery 1 680 449,- Kč. Poplatek za odvoz odpadu je
ve výši 500,- Kč na poplatníka a rok.
Největší předpokládané výdaje jsou:
Výdaje v obecních lesích 2 731 000,- Kč, na stavbu splaškové kanalizace k farmě 1 501 000, Kč, na obnovu kaple 532 810,- Kč, na akci: Obnova víceúčelového hřiště 755 400,- Kč, výdaje
na školství 910 000,- Kč – v tom 900 000,- Kč neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Police na
provozní náklady, výdaje na zastupitelstvo obce 1 234 000,- Kč, na činnost místní správy 1
597 000,- Kč. Splátka jistiny úvěru v roce 2021 činí 787 200,- Kč.
Návrh rozpočtu počítá ve výdajích s poskytnutím finanční dotace na činnost místních spolků:
Tělovýchovná jednota Police – 100 000,- Kč (z toho 20 000,- Kč neinvestiční dotace a 80 000,Kč investiční dotace), Spolek Klenot Police – 20 000,- Kč, Divadelní spolek Neřešto – 10 000,Kč, SDH Police – 10 000,- Kč, Myslivecké sdružení Jasenec-Police – 10 000,- Kč, PKM Bike
Team – 10 000,- Kč. a Ranč u Hromnice – 10 000,- Kč. Ve výdajích se rovněž počítá
s neinvestičním transferem 39 876,- Kč mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko,
s mimořádným příspěvkem na spolufinancování společných projektů 35 825 a na
dofinancování sociálních služeb 57 900 Kč.
Splátka úvěru na akci stavba komunikace Výpusta bude činit 787 200,- Kč.
Součástí rozpočtu obce je i rozpočet sociálního fondu, který je tvořen dle Statutu sociálního
fondu přídělem z rozpočtu obce 66 000,- Kč. Ze sociálního fondu se hradí příspěvek na stravné,
ošatné, rekreaci a penzijní připojištění.
Fond rezerv a rozvoje je tvořen navrženým ročním přídělem z rozpočtu obce dle schváleného
Plánu financování obnovy kanalizace a ČOV ve výši 10 000,- Kč.
Zastupitelé rozhodli na dnešním jednání, že o poskytnutí finanční dotace Tělovýchovné jednotě
Police – spolku bude rozhodnuto na příštím jednání. Proto budou oproti návrhu rozpočtu
sníženy výdaje o tuto částku. Paní účetní informovala o tom, že pravděpodobně dojde ke koupi
drážního domku, a proto navrhla přesunout částku 100 tis. korun na investiční výdaje
z původních neinvestičních. Dále v návrhu rozpočtu bylo opomenuto zapojení finančního daru
záchranné stanici Bartošovice 1000,- Kč. Navrhla proto tuto částku zahrnout do rozpočtu a
snížit výdaj v § 3745 – veřejná zeleň.
Zastupitelé s tímto souhlasili.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje upravený rozpočet obce Police na rok 2021 včetně
sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje takto:
třída 1 – Daňové příjmy
8 111 001,-- Kč,
třída 2 – Nedaňové příjmy
2 104 300,-- Kč,
třída 3 – Kapitálové příjmy
2 000,-- Kč,
třída 4 - Přijaté transfery
1 680 449,-- Kč,
Příjmy celkem
11 897 750,-- Kč
třída 5 – Běžné výdaje
11 218 135,-- Kč,
třída 6 – Kapitálové výdaje
3 188 825,-- Kč,
Výdaje celkem
14 406 960,-- Kč
Financování
2 509 210,-- Kč.
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., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Proti hlasoval Milan Vrba
Navržené usnesení bylo schváleno.
21. Stavba a oprava komunikace ke Klubovně v obci Police – předkládá starosta
Obec Police plánuje podat žádost o dotaci v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Stavba a oprava komunikace ke Klubovně v obci Police“. Žádost se musí podat do 21. 12.
2020. Dle kalkulace je cena 3.626.168,45 vč. DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavba a oprava
komunikace ke Klubovně v obci Police“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování projektu „Stavba a oprava
komunikace ke Klubovně v obci Police“ ve výši 20 % ze způsobilých výdajů.
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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
22. Různé
Pan Stříteský informoval zastupitele o probíhajících jednáních s dodavatelem stavebních prací
na škole. Pan starosta informoval o jednání s firmou, která dodává elektronické úřední desky.
Pan Vlastimil Němec se zeptal, které obce vystoupily z Místní akční skupiny Kelečsko Lešensko – Starojicko. Pan starosta odpověděl, že žádná obec nevystoupila, obce neschválily
na nové programové období územní působnost v této MAS, ale chtějí se připojit k MAS
Rožnovsko. V Místní akční skupině Kelečsko - Lešensko – Starojicko budou ještě asi 2 roky
probíhat aktivní projekty.
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Pan Roman Hohl se dotazoval, zda by nebylo levnější pořídit najednou 2 elektronické úřední
desky. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. odpověděla, že v rámci dotačního projektu, kterého se
účastní více obcí dohromady, se předpokládá vysoutěžení nižší částky.
Dále proběhlo losování výherců dotazníkového šetření. Dárkové předměty získala p. Marie
Němcová, p. Jitka Sobková a p. Hana Vinklarová.
Nakonec se uskutečnilo losování výherců v rámci projektu Obec přátelská seniorům 2020. Do
losování byli zařazeni senioři, kteří odevzdali vyplněné SeniorKarty. Poukaz do Rožnovských
pivních lázní pro 2 osoby získala p. Jarmila Havranová, poukaz do hospůdky Nad Točnou
v hodnotě 810,- Kč získala p. Karla Mikulenková, poukaz na nákup v prodejně Jednoty
v hodnotě 500,- Kč získal p. Václav Havran, poukaz na nákup v hodnotě 300,- Kč získala p.
Věra Hlavicová a poukaz na nákup v hodnotě 200,- Kč získala p. Marie Němcová.
23. Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 20:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 16. 12. 2020.

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Jiří Stříteský v.r.

__________________________

Ing. Josef Černoch v.r.

__________________________
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