Zápis
z XV. zasedání Zastupitelstva obce Police, konaného dne 10.3.2020 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:
dle prezenční listiny
Zapisovatelka:
Renata Vajglová
Ověřovatelé:
Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a na začátku jednání bylo přítomno 10 členů zastupitelstva
a 2 občané.
Jmenování zapisovatele
Pan starosta jmenoval zapisovatelkou paní Renatu Vajglovou.
Jmenování ověřovatelů zápisu
Pan starosta jmenoval ověřovateli zápisu pana Jiřího Stříteského a pana Ing. Martina Stromšíka.
Pan starosta navrhl rozšířit program jednání o bod č. 21 – Žádost o odkoupení části pozemku
parc. č. 601 a 602 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí
1. Schválení 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. Demolice rodinného domu č. p. 51 Police – Smlouva o dílo – předkládá starosta
7. Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci Police – Smlouva o dílo–
předkládá starosta
8. ZŠ Police – stavební úpravy, zlepšení nevyhovujícího technického stavu
konstrukcí – podání žádosti o dotaci – předkládá starosta.
9. Změna č. 1 Územního plánu Police – předkládá starosta
10. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesta HC8 v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí– předkládá starosta
11. Bezúplatné nabytí majetku – Vedlejší polní cesta VC 11 v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí– předkládá starosta
12. Pronájem pozemku p. č. 5035 a části pozemku p. č. 5038 vše v k. ú. Police u
Valašského Meziříčí na umístění technologií a stožáru veřejné komunikační sítě
– předkládá starosta
13. Delegování na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.–
předkládá starosta
14. Vyřazení pohledávky – předkládá starosta
15. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police
sestavená k 31. 12. 2019 – předkládá starosta
16. Účetní závěrka Obce Police sestavená k 31. 12. 2019 – předkládá starosta
17. Závěrečný účet Obce Police za rok 2019 – předkládá starosta
18. Směna obecních pozemků – předkládá starosta
19. Kronika za rok 2018 – předkládá Mgr. Karolína Holl, DiS
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20. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky na území obce Police – předkládá Mgr. Karolína Holl, DiS
21. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 601 a 602 v k. ú. Police u Valašského
Meziříčí – předkládá starosta
22. Různé
23. Závěr
Pro rozšířený program 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.
Rozšířený program jednání byl schválen.
2. Volba návrhové komise
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pana Milana Vrbu, paní doc. Janu Janěkovou a
pana Lubomíra Hohla.
Předsedou byl zvolen pan Milan Vrba.
Pro tyto navržené členy návrhové komise hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Zdržel se: Milan Vrba
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
•
•
•

•
•

•

Od 1.3.2020 máme zřízeno 1 místo na veřejně prospěšné práce na dobu 5 měsíců.
O další pracovní místo je požádáno.
Byla podána žádost na Zlínský kraj o dotaci na stavbu komunikace na Výpustě.
Intenzivně jsme připravovali podklady pro podání žádosti o dotaci na opravu
základní školy Police na ministerstvo financí – náklady jsou cca 4 mil. Kč
s DPH, dnes máme bod na programu jednání
V době od 14.2. do 18.2. proběhl na obci audit hospodaření obce.
Dne 20.2.2020 se konalo místní šetření ve věci umístění zrcadla v zatáčce u
Bartoňového na dolním konci pro odbočování ze silnice od Loučky směrem do
obce. Nejprve se musí zprůhlednit zatáčka bez zrcadla. Je domluvena schůzka
s vlastníky pozemků v zatáčce k úklidu náletu na jejich pozemcích.
Dne 5. března se konala pochůzka po připravované cyklostezce okolo železnice
do Branek za účasti projektanta, který předloží finanční nabídku na zpracování
projektu pro stavební povolení a pro jednání s vlastníky dotčených pozemků.
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Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
5. Zpráva o činnosti jednotlivých výborů a komisí – předkládají předsedové výborů
a komisí
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 února a projednala kácení stromů na pozemku p.
Urbiše. Při pochůzce komise zjistila, že někteří vlastníci zahrad již řeší nesprávně zaplocené
obecní pozemky na polní cestě Pod Humny směrem na Výpustu. Poté projednala přiložení
kabelu veřejného osvětlení k nově budovanému el. vedení na Výpustě. Na podnět p. Enšpígla
provedla obhlídku svahu nad Sedláčkovým a domluvila se, že zjistí cenu silničních svodidel,
která by se tam mohla instalovat. Dále si členové komise prohlédli smrky na Výpustě, které
brání výhledu při vyjíždění a také túje u Enšpíglového, které se mají pokácet. Prohlédli si také
pozemek, který by si chtěli odkoupit Idesovi.
Kulturní a sociální komise – předsedkyně Markéta Stříteská
Kulturní a sociální komise navštívila 2 jubilantky. Dne 8. února proběhl Dětský karneval a 17.
února přednáška – Trénování paměti. Na 21. března je naplánovaná přednáška o Irsku.
Zastupitelstvo obce Police vzalo na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých výborů a komisí.
6. Demolice rodinného domu č. p. 51 Police – smlouva o dílo
Obec Police požádala Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na akci „Demolice rodinného
domu č. p. 51 Police“. Dne 17. 2. 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele
demoličních prací. Nejnižší nabídku podala firma PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, Radniční
28, 753 01 Hranice a to 678.422,45 Kč bez DPH.
C: Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
výběrovou komisí na akci „Demolice rodinného domu č. p. 51 Police“ a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo s vítěznou firmou PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, Radniční 28, 753 01 Hranice
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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7. Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci Police – smlouva o dílo
Obec Police podala žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu,
vyhlášenou místní akční skupinou Kelečsko – Lešensko – Starojicko z.s. na projekt „Stavba
chodníku podél silnice III/43917 v obci Police“. Dne 17. 2. 2020 se uskutečnilo výběrové řízení
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na dodavatele stavebních prací. Nejnižší nabídku podala firma Radek Pajdla – AKORD, IČO
68335041, Kelč 549, 756 43 Kelč a to 1.763.150,80 Kč bez DPH.
C: Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
výběrovou komisí na akci „Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci Police“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Radek Pajdla – AKORD, IČO 68335041, Kelč 549,
756 43 Kelč 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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8. ZŠ Police – stavební úpravy, zlepšení nevyhovujícího technického stavu konstrukcí
Obec Police připravuje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí na projekt „ZŠ Police
– stavební úpravy, zlepšení nevyhovujícího technického stavu konstrukcí“. Výše dotace činí
90%, žádost nutno podat do 15. 3. 2020. Dne 9. 3. se uskutečnilo výběrové řízení, nejnižší
nabídku podala firma Hrabovský s.r.o. Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. upozornila, že žádost se
musí podat nejpozději v pátek 13. 3. 2020.
C: Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ZŠ Police - stavební
úpravy a zlepšení nevyhovujícího technického stavu konstrukcí“, Program 29822: Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram
298D2280: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v
působnosti obcí z Ministerstva financí.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje spolufinancování projektu ve výši 10 %, max. 500 000 Kč
Zastupitelstvo obce Police schvaluje zpracovaný investiční záměr
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
výběrovou komisí na „ZŠ Police – stavební úpravy, zlepšení nevyhovujícího technického stavu
konstrukcí“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Hrabovský s.r.o., Náměstí
75/15,757 01 Valašské Meziříčí 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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9. Změna č. 1 Územního plánu Police – smlouva o dílo
Dne 26. 2. 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele projekčních prací - Změna č. 1
Územního plánu Police. Nejnižší nabídku podal Ing. Lubor Sawicki, IČO: 73878481, Ohrada
4

1854, 755 01 Vsetín a to 130.000,- Kč. Bližší termíny realizace jsou uvedeny ve Smlouvě o
dílo.
C: Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
výběrovou komisí na akci „Změna č. 1 Územního plánu Police“ a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo s vítěznou firmou Ing. Lubor Sawicki, IČO: 73878481, Ohrada 1854, 755 01 Vsetín 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, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
10. Bezúplatné nabytí majetku – Hlavní polní cesta HC8 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí
Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín realizoval v rámci komplexní
pozemkové úpravy stavbu společné řízení – Hlavní polní cesta HC8 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí (jedná se o cestu ke Kozaře). Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu
chce Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj předat bezúplatně do majetku obce tuto cestu:
Účetní hodnota Hlavní polní cesty HC8 je 8 690 900,- Kč včetně DPH.
Dle zákona o obcích § 85 odst. a) je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o nabytí nemovitých
věcí.
Přejímající obec musí dodržet závaznou lhůtu vázanosti na účel a lhůta činí 5 let.
Obec musí provádět údržbu.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti – Hlavní polní cesta HC8
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
8 690 900,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem protokolu o předání a převzetí Hlavní
polní cesty HC8 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. Bezúplatné nabytí majetku – Vedlejší polní cesta VC11 v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí
Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín realizoval v rámci komplexní
pozemkové úpravy stavbu společné řízení – Vedlejší polní cesta VC11 v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí (jedná se o cestu za vlakovým nádražím směrem ke Stráni). Po dokončení
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stavby a vydání kolaudačního souhlasu chce Státní pozemkový úřad pro Zlínský kraj předat
bezúplatně do majetku obce tuto cestu:
Účetní hodnota Vedlejší polní cesty VC11 je 3 007 845,- 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.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti – Vedlejší polní cesta VC11
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 3 007
845,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem protokolu o předání a převzetí Vedlejší polní
cesty VC11 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.
12. Pronájem pozemku parc. č. 5035 a části pozemku parc. č. 5038 vše v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí na umístění technologií a stožáru veřejné komunikační sítě
Obec má uzavřenou nájemní smlouvu s firmou CETIN, a.s. Praha za účelem umístění
telekomunikačního stožáru na obecních pozemcích parc. č. 5035 a části pozemku parc. č. 5038
vše v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Nájem je sjednán do 1.5.2020. Z tohoto důvodu obec
Police zveřejnila nový záměr pronájmu pozemku parc. č. 5035 o výměře 10 m2 a části pozemku
parc. č. 5038 o výměře cca 205 m2. Záměr byl zveřejněn od 7.2.2020 do 24.2.2020.
Firma CETIN, a.s. zaslala návrh nájemní smlouvy, doba nájmu buď do 31.12.2029 nebo do
31.12.2034. Návrh roční ceny nájmu 60 000,- Kč bez DPH. Výše nájemného bude každoročně
automaticky upravována o inflaci. Účinnost smlouvy od 1.1.2020.
Pro srovnání, obec má uzavřenou nájemní smlouvu s ještě s jiným poskytovatelem
telekomunikačních služeb na jiný pozemek a v současné době činí výše nájmu cca 90 000,- Kč
bez DPH za rok.
Návrh obce na výši ročního nájmu je 120 000,- Kč bez DPH, doba nájmu do 31.12.2029.
K tomu se rozvinula diskuse a zastupitelé navrhli výši ročního nájmu na 150.000,- Kč a dobou
nájmu na 10 let.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje pronájem obecního pozemku parc. č. 5035 o výměře 10
m2 a části obecního pozemku parc. č. 5038 o výměře cca 205 m2 vše v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí.
Zastupitelstvo obce Police schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou CETIN, a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 dle upraveného návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
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.
13. Delegování na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Dne 4. června 2020 se koná řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s. dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu
vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu společností, v nichž má obec
majetkovou účast.
Na valnou hromadu je delegován starosta Karel Hlavica, náhradník p. místostarosta Jiří
Stříteský.
C: Návrh na usnesení:
Zastupit Zastupitelstvo obce Police v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích deleguje starostu obce pana Karla Hlavicu na Valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, IČ 47674652, konanou dne 4. června 2020.
Náhradníkem je místostarosta Jiří Stříteský.
Zodpovídá: starosta

Termín: ihned

Náhra
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.
14. Vyřazení pohledávky
Při dokladové inventuře bylo zjištěno, že obec vede pohledávku za firmou Mavotrans, a.s.
Velatice, z roku 2011 ve výši 136 530,00 Kč. Jedná se o smluvní pokutu a náhradu škody za
odstoupení od smlouvy o prodeji stojících stromů. Firma Mavotrans je v likvidaci a je málo
pravděpodobné, že bude naše pohledávka uspokojena, i když se obec snažila tuto pohledávku
vymoci. Z tohoto důvodu se navrhuje vyřazení pohledávky z účetní evidence.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyřazení pohledávky za firmou Mavotrans, a.s.
Velatice 92, 664 05 Tvarožná, z důvodu nedobytnosti.
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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15. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Police
sestavená k 31.12.2019
Dle novely zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je stanoveno, že zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace za uzavřený rok. Zastupitelstvu byly dle
směrnice č. 1/2014 - Schvalování účetní závěrky zřízené příspěvkové organizaci zaslány
elektronickou poštou tyto podklady účetní závěrky školy sestavené k 31.12.2019:
• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztrát
• Příloha
• Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 14.11.2019
• Inventarizační zpráva za rok 2019
Základní škola a Mateřská škola Police dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2019 v hlavní činnosti ve výši + 8 372,75 Kč a ve vedlejší činnosti ve výši + 1 779,64 Kč.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police:
a) schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102, odst. 4, účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Police sestavenou k 31.12.2019
b) schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Police za rok 2019
c) schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 10 152,39
Kč do rezervního fondu
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.
16. Účetní závěrka Obce Police sestavená k 31.12.2019
Dle novely zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je stanoveno, že zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku obce za ukončený rok.
Zastupitelstvu byly dle směrnice č. 2/2013 - Schvalování účetní závěrky Obce Police zaslány
elektronickou poštou tyto podklady účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2019:
• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztrát
• Příloha
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Police za rok 2019
• Inventarizační zpráva za rok 2019
• Výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2019
Obec Police dosáhla hospodářského výsledku za rok 2019 + 3 662 235,42 Kč.
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C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. b)
účetní závěrku Obce Police sestavenou k 31.12.2019.
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.
17. Závěrečný účet Obce Police za rok 2019
Dle zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat závěrečný účet obce za
předcházející rok. Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce dne 20.2.2020.
Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 se
závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Police za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje celoroční hospodaření Obce Police a závěrečný účet
obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Police za rok
2019 bez výhrad.
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.
18. Směna obecních pozemků
Pravčická a.s. oslovila obec s žádostí o směnu zemědělských pozemků v majetku obce za lesní
pozemky v majetku společnosti Pravčická a.s. a VM-AGRO s.r.o. Jedná se o cca 4 ha. Dle
názoru odborného lesního hospodáře p. Škora není vhodné tuto směnu provést z toho důvodu,
že nabízené lesní pozemky jsou o malých výměrách, jsou na nich nálety, do budoucna by pro
obec tyto pozemky představovaly zátěž a problémy při získávání dotací.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí žádost o směnu pozemků společnosti Pravčická a.s.,
IČO 25503367, Pravčice 242, 768 24 Hulín.
Zastupitelstvo obce Police neschvaluje směnu obecních pozemků dle návrhu.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Náhrad
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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.

19. Kronika obce Police za rok 2018
Paní kronikářka Mgr. Karolína Holl, DiS. zpracovala zápis do kroniky za rok 2018. Tento zápis
byl předložen zastupitelstvu e-mailovou poštou s tím, aby se k němu vyjádřili. K zápisu dosud
žádné připomínky nebyly vzneseny. Pan starosta navrhl upravit moto hasičů. Paní kronikářka
informovala zastupitele, že se pokouší zajistit pěknou vazbu na kroniku.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje zápis do Kroniky obce Police za rok 2018 dle
předloženého návrhu zpracovaného paní kronikářkou Mgr. Karolínu Holl, DiS.
Zodpovídá: starosta
termín: ihned
Pro navržené usnesení hlasovali:
Karel Hlavica, Jiří Stříteský, Ing. Martin Stromšík, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Zdržela se: Mgr. Karolína Holl, DiS.
Navržené usnesení bylo schváleno.
20. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky na území obce Police
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, světelným
znečištěním, záblesky a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který
umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých
podmínek pro život v obci.
Cílem OZV je co nejúčinnější regulace používání pyrotechniky na území obce Police ve vztahu
k narušování veřejného pořádku, dobrým mravům, ochraně zdraví a majetku. Regulace nijak
nezasáhne dny 1. ledna a 31. prosince a také pyrotechnické výrobky kategorie F1 (dle zákona
206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích – velmi malé nebezpečí a zanedbatelná hladina
hluku), které jsou prodejné dětem od 15 let a zahrnují např. prskavky, bouchací kuličky,
praskací provázky, pistolové kapsle aj. V ostatní dny kalendářního roku je možné zažádat
zastupitelstvo obce o výjimku. Obecní úřad zaslal vyhlášku k posouzení na Ministerstvo vnitra,
dosud posouzení úřad neobdržel. Z tohoto důvodu bude zatím návrh Obecně závazné vyhlášky
vzat na vědomí.
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C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, 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, Markéta Stříteská, Petr Pelc, Ing. Josef
Černoch, Mgr. Karolína Holl, DiS., Milan Vrba, doc. Jana Janěková, Lubomír Hohl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
21. Záměr odprodeje části pozemku p. č. 601 a části pozemku p. č. 602 vše v k. ú.
Police u Valašského Meziříčí
Obec Police obdržela žádost paní Ivany Idesové na odkoupení části obecního pozemku parc.č.
601 a části obecního pozemku parc. č. 602 o výměře celkem cca 30 m 2 vše v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí. Jedná se o pozemky nad vlakovou zastávkou. Při prodeji je nutné na
pozemcích zřídit věcné břemeno pro vedení kanalizace.
C: Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Police schvaluje vyhlášení záměru odprodeje části obecního pozemku
parc. č. 601 a části obecního pozemku parc. č. 602 o výměře celkem cca 30 m2 vše 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.
22. Různé
Pan starosta informoval zastupitele o konání turnaje v kuželkách v Kelči a zeptal se, jestli má
někdo zájem se této akce zúčastnit. Bohužel není ještě jisté, jestli nebude turnaj zrušen.
Paní Mgr. Karolína Holl, DiS. informovala zastupitele, že bude vypsána nová dotační výzva na
zeleň – mohl by se připravit projekt na revitalizaci Hučálu.
Pan Josef Mikulenka, předseda TJ Police, by chtěl dojednat smlouvu na věcné břemeno
kanalizace na pozemky u hřiště. TJ nechce žádnou finanční náhradu, ale žádá, aby byl ze
smlouvy vypuštěn převod práva na právního nástupce obce.
Pan Milan Vrba se dotazoval na pronájem vodní nádrže Nad Revírem. Pan starosta odpověděl,
že je potřeba ještě vyjádření rybářského svazu Ostrava.
Pan Petr Pelc se zeptal, kdy se bude schvalovat jmenování nového velitele JSDH. Pan starosta
odpověděl, že pro jmenování není potřeba schválení zastupitelstvem a velitele JSDH pana Bc.
Martina Bajcara jmenuje v nejbližší době.
Pan starosta informoval, že hasiči budou ve středu čerpat požární nádržku na horním konci.
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23. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 16.3.2020

Karel Hlavica

__________________________

Jiří Stříteský

__________________________

Ing. Martin Stromšík

__________________________
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