Zápis
z XVII. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 24.6.2020 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Renata Vajglová
Ověřovatelé:
Markéta Stříteská, doc. Jana Janěková
Jednání bylo zahájeno v 18:08 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva
a 4 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Renatu Vajglovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu paní doc. Janu Janěkovou a paní Markétu Stříteskou.
V 18:10 hodin se dostavil pan Jiří Stříteský.
Pan starosta navrhl doplnit program jednání o body:
16. Informace o Místní akční skupině Kelečsko – Lešensko – Starojicko z. s. – předkládá
starosta
17. Informace o sdělení Pravčická a.s.- předkládá starosta
18. Proplacení faktury za vypracování Obecně závazné vyhlášky – 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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-8018682 – Výpusta – předkládá starosta
7. Prodej části obecních pozemků p. č. 601 a p. č. 602 v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
8. Zpráva o veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Police – předkládá starosta
9. Žádost Tělovýchovné jednoty Police – spolek o změnu schválené smlouvy o
poskytnutí příspěvku – předkládá starosta
10. Žádost Mysliveckého spolku Jasenec-Police o změnu schválené smlouvy o
poskytnutí příspěvku – předkládá starosta
11. Žádost o změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě o odkup části parc. č. 381/1
v k. ú. Police u Valašského Meziříčí – předkládá starosta
12. Žádost o opravu zpevněné komunikace – předkládá starosta
13. Přijetí dotací – předkládá starosta
14. Žádost o úvěr – předkládá starosta
15. Rozpočtové opatření č. 2/2020 – předkládá starosta
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16. Informace o místní akční skupině Kelečsko – Lešensko – Starojicko z. s. –
předkládá starosta
17. Informace o sdělení Pravčické a. s. – předkládá starosta
18. Proplacení faktury za OZV – předkládá starosta
19. Různé
20. Závěr
Pro doplněný program hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Doplněný program jednání byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Jiřího Stříteského, pana Ing. Martina
Stromšíka a pana Miroslava Kašíka.
Předsedou byl zvolen pan Jiří Stříteský.
Pro návrh hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Návrhová komise byla zvolena dle návrhu.
3. Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání
Připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
V 18:12 hodin se dostavila Mgr. Karolína Holl, DiS.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu – předkládá starosta
Plnění usnesení z XVI. zasedání ZO dne 5.5.2020 – úkoly z usnesení byly splněny.
Nejdůležitější události:
•

•
•
•
•
•

Byla provedena úprava svahu v zatáčce u Bartoňového na dolním konci pro odbočování
ze silnice od Loučky směrem do obce. Po dohodě s vlastníky pozemků provedla Správa a
údržba silnic Valašska odbagrování břehu a tím zlepšení rozhledu v zatáčce.
Byla podána žádost na Krajský úřad ve Zlíně o dotaci na akci Prodloužení vodovodu a
kanalizace k areálu ZD. Předpoklad realizace v roce 2021.
Jednali jsme s bankovními domy a to Českou spořitelnou a Komerční bankou o návrhu
úvěrové smlouvy pro obec.
Dne 23.5. se konal sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu – opět velké množství
odpadu ve 4 kontejnerech.
Dne 25.5. byl po koronavirové přestávce zahájen provoz Základní školy a Mateřské školy
v Policích
Proběhl výběr dodavatele na revitalizaci zeleně v okolí kaple a obecního úřadu.
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

Od 1.6. byla zahájena stavba hlavní polní cesty HC 7, od cesty na Kozaru po brod přes
potok Kozara.
4.6.2020 se konala Valná hromada společnosti VaK Vsetín a.s., dividendy se nebudou
vyplácet.
Naše žádost o dalšího pracovníka na VPP byla schválena od 1.7.2020 na dobu 5 měsíců.
Dne 11.6. se uskutečnilo setkání knihovníků a starostů v okrese Vsetín s vyhodnocením
nejlepších knihovníků.
Spolu s našimi hasiči jsme řešili povodňové stavy především na vodních tocích a vodní
nádrži Nad revírem – kde se čistily česla při nátoku do zatrubnění.
Firma TYKO Valašské Meziříčí předloží cenovou nabídku na opravu hasičské zbrojnice
– úprava šířky vrat, snížení podlahy v garáži a rozšíření objektu pro umístění ruční
koňské stříkačky. Úpravy jsou nutné z důvodu bezplatného převedení hasičského auta
z obce Poličná do naší jednotky, které má jiné rozměry než současné naše vozidlo.
Dne 21.6. se konala tradiční Polická pouť. Bylo velmi špatné počasí, hodně a trvale
pršelo. Na Točně byly pouťové atrakce, které bylo možné pustit až v neděli odpoledne.
Včera 23.6.2020 byl p. starosta s paní Annou Zedkovou a paní Mgr. Karolínou Holl, DiS.
na slavnostním předání symbolických šeků za výhru v soutěži Obec přátelská seniorům,
pořádanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Finanční odměna je 500 tis. Kč, která
bude v rámci rozpočtu použita na aktivity pro seniory. V loňském roce jsme vyhráli
v rámci soutěže 1. místo v oblasti podpory rodiny.
Připravujeme spolu s dodavatelskou firmou a dozorem stavby opravu Základní školy
Police, kde máme schválenou dotaci ve výši necelých 4 mil. Kč.

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 nesešel.
Stavební a zemědělská komise – předseda Ing. Josef Černoch
Stavební a zemědělská komise se sešla 25.5. a projednala žádost p. Kretka o napojení
novostavby na komunikaci na Výpustě. V místě, kde se p. Kretek chce připojit, není dosud
komunikace vybudovaná. Dohodli se, že si na vlastní náklady příjezdovou část zpevní a
dohodne se na MěÚ ve Valašském Meziříčí, zda budou ve stavebním řízení takovou cestu
akceptovat. Dále si prohlédli místo prodeje částí obecních pozemků u nádraží, projednali žádost
p. Pavlištíkové o pokácení jasanu za ulicí – jasan musí prohlédnout dendrolog a pokácení
proběhne v době vegetačního klidu. Dále si prohlédli na žádost občanů zpevněnou cestu pod
klubovnou, která je v nevyhovujícím stavu a projednali ucpávání náhonu u domu paní Číhalové.
Probrali také stavební akce, které budou v obci tento rok probíhat.
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Kulturní a sociální komise – předsedkyně Markéta Stříteská
Kulturní a sociální komise se sešla 18.6. a projednávala vytvoření kalendáře a publikace ze
svatebních fotografií, které zapůjčili občané Polic, termín je do konce srpna. V souvislosti
s tímto projektem vznikne ve Zpravodaji nová rubrika, kde se budou svatební fotografie
zveřejňovat. Připravuje se také vernisáž svatebních fotografií, kde se budou vystavovat také
svatební šaty a dary. Členové komise navštívili 2 jubilanty. V obci byla v červnu také jedna
zlatá svatba. Vítání občánků proběhne první týden v září.
Zastupitelstvo obce Police vzalo na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8018682 – Výpusta – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené firmou ARPEX MORAVA, s.r.o.,
Teslova 873/2, Ostrava – Přívoz o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a o právu stavby, jejímž předmětem je budoucí zřízení práv odpovídajících věcnému
břemeni a to práva zřizovat a provozovat distribuční soustavu na pozemcích a práva přetínat
pozemky vodiči a umísťovat v něm vedení. Jedná se o nový stavební obvod Výpusta. Délka
pozemků dotčených věcným břemenem je 108 m a navržená náhrada za zřízení věcného
břemene 5 000,- Kč. Obec zřizuje věcná břemena za cenu v průměru 250 ,- Kč/m. Navrhujeme
cenu 27 000,- Kč (108 m x 250,- Kč).
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018682 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, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Prodej části obecních pozemků p.č. 601 a p.č. 602 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
Zastupitelstvo obce na svém XV. zasedání dne 10.3.2020 schválilo vyhlášení záměru na
odprodej části obecních pozemků p.č. 601 a p.č. 602 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 13.3.2020 do 29.3.2020. Dle návrhu kupní smlouvy
kupující p. Ivana Idesová uhradí kupní cenu 200,- Kč/m2 do 15 dnů od popisu smlouvy, poté
bude podán návrh na vklad. Celková výměra činí 53 m2, kupní cena 10 600,- Kč. Současně se
zřizuje bezúplatné věcné břemeno – vedení splaškové kanalizace ve prospěch Obce Police.
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Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 601 a části obecního
pozemku p.č. 602 vše v k.ú. Police u Valašského Meziříčí dle geometrického plánu č. 6881043/2020 ze dne 7.5.2020 paní Ivaně Idesové za cenu 200,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín za rok 2019 – předkládá starosta
Obec Police požádala kontrolorky p. Zbyňku Sýkorovou a p. Miladu Vlčkovou o provedení
veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police, za
rok 2019. Na základě předložené zprávy bylo zjištěno, že při vyplacení odměn zaměstnancům
z rezervního fondu se příspěvková organizace dopustila porušení rozpočtové kázně dle § 28
odst. 10, písm. c) zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Odměny měly být vyplaceny z fondu odměn. Ostatní hospodaření školy bylo bez závad.
Při ústním projednání závěrů veřejnosprávní kontroly s vedením školy bylo zjištěno, že škola
nepostupovala správně, opomněla požádat zřizovatele (obec) o převod prostředků z rezervního
fondu do fondu odměn. Jedná se o částku 38 500,- Kč. Odměny byly vyplaceny odcházejícímu
p. řediteli Buksovi i všem zaměstnancům školy.
Dle zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech § 28, odst. 11 musí zřizovatel uložit
příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků.
Paní Černochová vysvětlila, že dle výše uvedeného zákona je zřizovatel povinen uložit odvod
neoprávněně použitých prostředků do rozpočtu obce. Pan Stromšík se zeptal, jak často se
kontrola u příspěvkových organizací provádí. Paní Černochová odpověděla, že jednou ročně.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole u
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Police za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí uložení odvodu neoprávněně použitých prostředků
do rozpočtu obce příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Police.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Žádost Tělovýchovné jednoty Police – spolek o změnu schválené smlouvy o
poskytnutí příspěvku – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost od Tělovýchovné jednoty Police – spolek o změnu stávající
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na rok 2020. Z důvodu nečerpání neinvestičních
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prostředků na činnost z důvodu epidemie koronaviru spolek žádá o převedení účelu celého
příspěvku na investiční, který spolek použije na dostavbu skladu nářadí a dokončení
odvětrávání kabin a sprch v budově. Ke smlouvě bude uzavřen Dodatek č. 1. Pan Vrba řekl, že
prostředky budou použity na vybudování odvětrání šaten a dokončení přístřešku v areálu hřiště.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje změnu účelu Veřejnoprávní smlouvy pro Tělovýchovnou
jednotu Police – spolek, Police 207, 756 44 p. Loučka na investiční dotaci a pověřuje starostu
podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 16.12.2019.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Žádost Mysliveckého spolku Jasenec-Police o změnu schválené smlouvy o
poskytnutí příspěvku – předkládá starosta
Obec Police obdržela žádost od Mysliveckého spolku Jasenec-Police o prodloužení termínu
vyúčtování finanční dotace a období vzniklých nákladů, které jsou uvedeny ve stávající
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2020. Z důvodu epidemie koronaviru
nebude možné uspořádat myslivecké odpoledne v červnu, jak bylo naplánováno, ale bude
přesunut na srpen 2020. Vyúčtování dotace bude proto nutno posunout do 30.11.2020 a období,
ve kterém vznikly prokazatelné náklady upravit na období od 1.6.2020 do 30.9.2020. Ke
smlouvě bude uzavřen Dodatek č. 1.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje změnu období vzniklých nákladů a termínu vyúčtování
dotace Veřejnoprávní smlouvy pro Myslivecký spolek Jasenec-Police, Police 142, 75644 p.
Loučka a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 16.12.2019.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl
Navržené usnesení bylo schváleno.
11. Žádost o změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě o odkup části parc. č. 381/1 v
k. ú. Police u Valašského Meziříčí – předkládá starosta
Dne 14. 3. 2018 byla uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Police a paní
Irenou Pajdlovou o odkup části obecního pozemku p. č. 381/1 v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí u domu č. p. 123. Paní Pajdlová požádala o změnu této smlouvy a to tak, aby budoucí
kupující byl její syn Martin Pajdla. Budoucímu kupujícímu zbývá uhradit 1150,- Kč, poté bude
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uzavřena kupní smlouva. Na základě této žádosti je nutné uzavřít smlouvu o postoupení
smlouvy.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy mezi Obcí Police
a paní Irenou Pajdlovou jako postupitelem a panem Martinem Pajdlou jako postupníkem a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
12. Žádost o opravu zpevněné komunikace – předkládá starosta
Dne 22. 5. 2020 obdržel obecní úřad žádost pana Jaroslava Beneše, Štěpána Černocha a Pavla
Smutka o provedení opravy místní zpevněné komunikace pod klubovnou pro rodinné domy č.
p. 201, 214 a novostavbu rodinného domu na p. č. 519 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí.
Komunikace je ve špatném stavu, což má negativní vliv především na osobní automobily
vlastníků přilehlých domů a pozemků. Pan starosta informoval, že komunikace byla minulý
týden zpevněna recyklátem, nyní se připravuje projekt opravy a dobudování celé komunikace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí Žádost o opravu zpevněné komunikace.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

13. Přijetí dotací – předkládá starosta
Obec Police získala letos dotace na jednotlivé projekty dle podaných žádostí:
a) Projekt: - Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci Police – dotace 1 231 246,64
Kč (95 % z uznatelných výdajů).
b) Projekt: ZŠ Police – stavební úpravy, zlepšení nevyhovujícího technického stavu
konstrukcí – dotace 3 887 451,-Kč (90 % z uznatelných výdajů).
c) Projekt: - Výsadba dřevin ve stavebním obvodu Výpusta – dotace 134 500,- Kč
(100 %)
d) Projekt: - Revitalizace okolí kaple v k.ú. Police – dotace 324 037,74 Kč (60 %
z uznatelných výdajů)
e) Projekt: - soutěž Obec přátelská seniorům 2020 – dotace 500 000,- Kč - (100 %)
Je nutno schválit přijetí těchto dotací.
Rozvinula se diskuze k připravované rekonstrukci školy. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS.
informovala, že je nutné dodržet položky rozpočtu dle smlouvy o dílo, aby nebyl problém při
případné kontrole. Pan starosta informoval, že 24. 6. byl při pochůzce staveniště za účasti
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zhotovitele, stavebního dozoru a ředitelky školy zjištěn rozsah prací včetně předběžného
harmonogramu. Staveniště bude předáno 1.7. vlastní práce dle sdělení dodavatele začnou od
10. července, kdy končí provoz školní kuchyně.
Mgr. Karolína Holl, DiS. se zeptala, zda se bude realizovat oprava krovů v kapli a oprava
víceúčelového hřiště. Na tyto projekty obec žádala o dotaci. Pan starosta odpověděl, že ano,
dotace budou přiděleny, realizace však může být příští rok. Bude nutné zkoordinovat práce
dvou akcí u kaple (zeleň z dotace OPŽP a oprava krovů z dotace MMR).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje
a) přijetí dotace na projekt: Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci Police od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
b) přijetí dotace na projekt: ZŠ Police – stavební úpravy, zlepšení nevyhovujícího
technického stavu konstrukcí od Ministerstva financí ČR
c) přijetí dotace na projekt: Výsadba dřevin ve stavebním obvodu Výpusta od Státního
fondu životního prostředí ČR
d) přijetí dotace na projekt: Revitalizace okolí kaple v k.ú. Police od Ministerstva
životního prostředí ČR
e) přijetí dotace na projekt: soutěž Obec přátelská seniorům 2020 od Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR
Zodpovídá: starosta

Termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
14. Žádost o úvěr na akci: Stavební lokalita Výpusta Police – I. etapa – předkládá
starosta
Na jednání zastupitelstva dne 5.5.2020 byl starosta obce pověřen zjištěním možnosti získání
úvěru a jeho podmínek na akci: Stavební lokalita Výpusta Police – I. etapa komunikace. Dle
Smlouvy o dílo budou celkové náklady činit cca 4 054 000,- Kč.
Byly osloveny 2 banky k předložení nabídek na částky 3 mil. Kč a 4 mil. Kč se splatností na 2
roky a na 5 let s vyčíslením měsíčních splátek. Čerpání úvěru by bylo září – listopad 2020.
Vzhledem k finanční situaci obce navrhujeme přijetí úvěru ve výši 4 mil. Kč a splatnost do 6
let (61 splátek)
Porovnání nabídek při čerpání 4 mil. Kč
1. nabídka – Komerční banka, a.s. nabízí pohyblivý úrok 0,95 % (0,64 % + PRIBOR se
splatností do 6 let činí měsíční splátky jistiny cca 65 600,- Kč + úrok. (61 splátek)
2. nabídka – Česká spořitelna, a.s. nabízí pevný úrok 1,2 % se splatnosti do 5 let. Měsíční
splátky jistiny činí 66 666 + úrok
Možnost mimořádných splátek bez poplatku nabízí obě banky.

Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti Komerční bance, a.s. o poskytnutí úvěru
ve výši 4 000 000,- Kč se splatností maximálně do 6 let na akci Stavební lokalita Výpusta
Police – I. etapa komunikace a předložení návrhu úvěrové smlouvy.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15. Rozpočtové opatření č. 2/2020 – předkládá starosta
Úprava rozpočtu č. 2/2020 představuje navýšení v příjmech o + 4 678 761,- Kč a ve výdajích o
+ 4 878 761,- Kč a ve financování navýšení o + 200 000,- Kč.
Rozpis příjmů
Pol. 4111 – neinvestiční dotace od Ministerstva financí na opravu školy – navýšení o
+ 3 513 048,- Kč.
Pol. 4116 – neinvestiční dotace celkem navýšení o + 731 634,- Kč, v tom dotace od
Ministerstva práce a sociálních věcí (1. místo v soutěži Obec přátelská seniorům) – navýšení o
500 000,- Kč a dotace z Ministerstva životního prostředí na projekt Revitalizace okolí kaple –
navýšení o + 231 634,- Kč.
Pol. 4211 – investiční dotace od Ministerstva financí na stavební úpravy školy – navýšení o
+ 374 403,- Kč.
Pol. 4216 – investiční dotace z Ministerstva životního prostředí na projekt Revitalizace okolí
kaple – navýšení o + 59 676,- (pítko, mlatová plocha).
Rozpis výdajů
V § 2212 – silnice – snížení o – 245 000,- Kč
V § 2229 – Ostatní záležitosti v dopravě – navýšení o + 4 425,- Kč na opravy dopravních značek
V § 2310 – pitná voda – navýšení o + 19 000,- Kč na projekt vodovodu k farmě
V § 3113 – základní škola – navýšení o + 4 275 804,- Kč na projekt stavební úpravy a zlepšení
nevyhovujícího stavu školy
V § 3341 – veřejný rozhlas – navýšení o + 8 000,- Kč na aktualizaci programu
V § 3399 – Ostatní záležitosti kultury – navýšení o + 405 000,- Kč na výdaje spojené se soutěží
Obec přátelská seniorům 2020
V § 3745 – veřejná zeleň – celkem navýšení o + 536 532,- Kč, v tom na projekt Revitalizace
okolí kaple 466 532,- Kč a výsadba zeleně 70 000,- Kč v rámci soutěže Obec přátelská
seniorům 2020
V § 6171 – Činnost místní správy – navýšení o + 25 000,- Kč na aktualizaci webových stránek
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2020
V § 6399 – Ostatní finanční operace – snížení o – 150 000,- Kč, jedná se o odvod DPH
Ve financování pol. 8115 – navýšení o + 200 000,- Kč, jedná se o zapojení zůstatku běžného
účtu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 na rok 2020 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned
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Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Ing.
Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
16. Informace o Místní akční skupině Kelečsko – Lešensko – Starojicko z. s –
předkládá starosta
Pan starosta informoval zastupitele, že někteří starostové členských obcí Místní akční skupiny
Kelečsko –Lešensko – Starojicko chtějí přejít do MAS Rožnovska z důvodu větší dostupnosti
dotací a možnosti dosáhnout na vyšší dotace. V příštím týdnu bude schůzka, kde členové MAS
Kelečsko – Lešensko – Starojicko rozhodnou o dalším působení. Pokud si zástupci členů MAS
odhlasují přechod do MAS Rožnovsko, musí se revokovat usnesení z minulého zastupitelstva
a znovu schválit územní působnost do jiné MAS. Prostředky na provoz místní MAS jsou
zajištěny do roku 2023, pak by MAS ukončila činnost. Celé území MAS musí být celistvé a
musí mít nad 10 tis. obyvatel.
Pan Vrba se zeptal, zda MAS zajišťuje i dotace na cyklostezky a jak to vypadá s cyklostezkou
kolem železniční tratě v katastru obce. Pan starosta odpověděl, že probíhají projekční a
přípravné práce a MAS tyto dotace zajišťuje.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informace o Místní akční skupině Kelečsko –
Lešensko – Starojicko z. s.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

17. Informace o sdělení Pravčické a. s. – předkládá starosta
Pravčická a.s. zaslala obci dopis, kde žádá o přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva ze dne
10. 3. 2020 o nevyhovění žádosti o směnu lesních pozemků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí informace od Pravčické a.s., se sídlem Pravčice č.
p. 242, 768 24 Hulín.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

18. Proplacení faktury za OZV – předkládá starosta
Dne 11.5. obdržela obec fakturu od Vojtěcha Holla za vypracování Obecně závazné vyhlášky
obce Police č. 1/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky na území obce Police. Cena
za zpracování činí 2.100,- Kč. Pan starosta požádal zastupitele o schválení proplacení, i když
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zpracováním byla pověřena Mgr. Karolína Holl, DiS., která je, jak uvedla, spolupodnikající
manželka pana Vojtěcha Holla.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje úhradu faktury za vypracování Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2020, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky na území obce Police.
Zodpovídá: starosta

termín: ihned

Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Miroslav Kašík, Markéta Stříteská, Milan
Vrba, doc. Jana Janěková
Zdrželi se: Ing. Josef Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS.
Proti navrženém usnesení hlasoval: Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
19. Různé
Pan Václav Havran informoval, že na Výpustě u jeho domu č. 165 nesvítí světlo veřejného
osvětlení.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. vysvětlila zastupitelům, jak vypadá práce projektového
manažera. U většiny dotací jsou odměny za vypracování projektu zahrnuty do částky dotace
nebo alespoň jejich část. Zastupitelé obdrželi tabulku s vyčíslením prostředků vynaložených na
zpracování dotačních projektů, avšak tabulka je zavádějící a neúplná. Chybí některé údaje, např.
cena za vypracování studie proveditelnosti na akci „Stavba chodníku podél silnice III/43917“.
Paní Markéta Stříteská informovala, že předvánoční posezení seniorů bude letos 12. prosince,
již je zamluvená hudba – pan Vojtěch Gerla s cimbálovou muzikou.
20. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 25. 6. 2020.

Karel Hlavica v.r.

__________________________

Markéta Stříteská v.r.

__________________________

doc. Jana Janěková v.r.

__________________________
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