 Úvod

(V. Místecký)
 Aktuální informace (Ing. S. Pernický)
 Poznámky k informační kampani města
(J. Siner)
 Diskuze (přípravný výbor)











O sobě si chceme rozhodovat sami
Chceme zachovat školu se školkou
Nechceme přijít o obecní lesy a jiný majetek
Chceme další harmonický rozvoj obce, ne
experimenty města
Vzhledem k počtu obyvatel Poličné nemáme do
budoucna naději na zvýšení vlivu při rozhodování
Nechceme bez povšimnutí přecházet arogantní
chování některých představitelů města

 Sami

musíme chtít nezávislost
 Musíme vědět kam chceme směřovat
 Musíme dokázat, že se o sebe umíme
postarat sami

Obhájit svůj názor
v referendu 21.4.2012

… budeme dál potřebovat
 Vizi dalšího rozvoje obce
 Finanční prostředky
 Lidi schopné, zkušené a ochotné pro
obec pracovat

Pozastavení rušení ZŠ
 Pozastavení vkladu obecních lesů do ztrátové
společnosti ST Servis
 Zpracování rozpočtu
 Vydání informační brožury
 Organizování veřejných schůzí


VÝDAJE v tis. Kč:
Oblast
Silnice-zimní
údržba

Silnice-opravy

Svoz odpadu

Veřejné osvětlení

MŠ a ZŠ
(včetně školního
stravování)

Vodní
hospodářství
(pitná voda,
kanalizace)

Sdělovacích
prostředky,
knihovna

Kulturní činnost,
podpora spolků a
sdružení
Územní
plánování a
uzemní rozvoj
Péče o vzhled
obce a veřejnou
zeleň

Popis položky
Zimní údržba (odklízení sněhu, posyp, čištění). Poličná
není podhorskou vesnicí, má 16,3 km komunikací a
zimní údržba není náročnější než v jiných obcích
srovnatelné velikosti.
Běžná údržba (opravy). Vzhledem k tomu, že
komunikace v naší obci jsou v dobrém stavu, je to
maximální částka, kterou v rozpočtu uvažujeme.
Náklady města vychází z jejich současného smluvního
vztahu s Technickými službami VM, které jsou značně
vyšší při porovnání s ostatními obcemi. Vzhledem
k tomu, že odvoz odpadu z Poličné bude prováděn
rovněž na skládku v Mořkově, byla převzata stejná
částka i do našeho návrhu. Předpokládáme však, že
v rámci výběrového řízení se tyto náklady podaří snížit
Při srovnání se sousedními obcemi jsou jejich skutečné
náklady na likvidaci komunálního odpadu nižší.
Kalkulace sazby pro obec vychází z provedeného sečtení
lamp veřejného osvětlení v obci Poličná, výší sazby za
elektrickou energii, hodnoty el. příkonu výbojek a
zakalkulování nákladů na základní údržbu.
Rozpočet nákladů na MŠ a ZŠ vychází ze skutečností
minulých let s přihlédnutím k tomu, že budovy obou škol
v minulých letech prošly nákladnou rekonstrukcí a
v současné době nebudou nutné významnější investice.
Dodávka pitné vody je zajišťována společností VaK
Vsetín a.s. S touto činností jsou spojeny minimální
provozní výdaje. Město se v současné době podílí na
realizaci projektu Čistá řeka Bečva II. a hradí v
jednotlivých letech splátky na ukončenou akci Čistá řeka
Bečva I. Zde můžeme počítat s náklady na splátky v
rámci příspěvku pro mikroregion Vsetínsko až do r.
2019. Poličná bude muset počítat s náklady na tuto
oblast v roční výši cca 297 tis. Kč. Rozdíl představuje
rezervu ve výši 10%.
Město VM vynaložilo v r. 2010 celkem 6 355 tis. Kč na
všechny městské knihovny, což představuje částku 234
Kč na jednoho obyvatele VM. Náklady na místní
knihovnu tedy vyčíslili podle počtu obyvatel Poličné, tj.
cca 1718 * 234 = 402 tis. Kč. Vzhledem k velikosti místní
knihovny a jejího provozu byla tato částka ponížena
Celková výše nákladů uváděná městem 460 tis. Kč není
objektivní. Skutečné finanční příspěvky od města VM
pro TJ a SDH jsou nižší. Navrhovaná částka by měla
pokrýt plnou podporu veškerého spolkového života
v obci.
Náklady spojené s aktualizací územního plánu.

Na základě velikosti plochy veřejné zeleně v obci a
možnosti její údržby zapojením nezaměstnaných občanů
v rámci veřejně prospěšných prací, jsou náklady úměrně

Kalkulace
reálných
propočtů

Kalkulace
města
⃰ 2.723,00

900,00

-

500,00

1.850,00

1850,00

350,00

2.274,00

Informační brožura pro občany Poličné

350,00

2274,00

DEJTE SVŮJ HLAS

297,00
320,00

402,00

200,00

350,00
110,00

400,00

100,00

100,00

248,00
550,00

100,00

PRO
SAMOSTATNOU
POLIČNOU
Vydává Přípravný výbor jako informaci pro občany v souvislosti
s vyhlášením místního referenda se zněním otázky „Souhlasíte
s oddělením místní části Poličná od města Valašského Meziříčí
a vznikem samostatné obce Poličná?“

 Stanovit

další kroky po referendu
 Připravit volby
 Sestavit kandidátní listiny
 Aktivně spolupracovat při majetkovém
vypořádání

Ze strany města dosud nebyly prezentovány
žádné faktické důvody k setrvání
 Je vytvářen nátlak na poličenského
zastupitele V. Místeckého z důvodu jeho
angažovanosti v přípravném výboru
 Občanům jsou prezentovány zkreslené nebo
přímo nepravdivé údaje


Městský úřad Valašské Meziříčí
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Zastupitelé udělali dvě vstřícná gesta
Zastupitelé svými čtvrtečním rozhodnutími vyšli vstříc občanům místních částí Poličná a
Krhová, a to hned ve dvou bodech.
Nepeněžitý vklad nemovitostí do základního kapitálu společnosti ST Servis s. r. o.
Občané místních částí Poličná a Krhová nesouhlasili s nepeněžitým vkladem nemovitostí souboru pozemků tvořící lesní majetek města Valašské Meziříčí včetně hájenky v Krhové, se
kterými dosud hospodaří společnost Městské lesy a zeleň s. r. o. - do základního kapitálu
společnosti ST Servis s. r. o. Obě společnosti jsou ze 100 procent vlastněny Městem Valašské
Meziříčí.
Bod starosta před projednáváním stáhnul. „Na čtvrtečním jednání zastupitelstva města
jsme počítali s variantou, kdy z tohoto bodu vyjmeme lesy z místních částí Poličná a Krhová.
Takto jsme se domluvili jako koalice, nicméně potom dalším postupem a diskuzí nad tímto
bodem jsme se rozhodli, že tento bod úplně stáhneme z jednání a dále jej ještě budeme
projednávat,“ vysvětlil starosta města Jiří Částečka a nejen všem přítomným vzkázal: „Mohu
vám za vedení města slíbit, že do konání obou referend tento bod na projednávání
zastupitelstva nebude. To vám za vedení města garantuji.“
Hlavním důvodem záměru vložení nepeněžitého vkladu je problém snižování vlastního
kapitálu společnosti ST Servis vlivem účetní ztráty a jeho vztah k výši základního kapitálu.
„Vklad je logickým vyústěním více jak dvouletého snažení vyřešit optimalizaci obchodních
společností stoprocentně vlastněných Městem. Vklad tohoto majetku řeší nejen problematiku
vztahu ztráty a základního kapitálu, ale znamená, že společnost vlastnící lesní pozemky a
porosty bude na ní i hospodařit,“ vysvětlil záměr starosta města.
Společnost ST Servis v současné době spravuje několik středisek, a to krytý bazén,
koupaliště, zimní stadion nebo například trafostanice.
Hodnota souboru pozemků o rozloze přesahující 700 hektarů je na základě dvou
vypracovaných znaleckých posudků oceněna na 129,7 milionu korun.
Jakmile na lednovém zasedání vyhlásila rada města záměr na vklad nemovitého majetku
do základního kapitálu společnosti ST Servis, začaly se bouřit místní části Poličná a Krhová,
které usilují o osamostatnění. Výbory s tímto krokem nesouhlasí. Osadní výbor Krhová jej
shledává neetickým a nemorálním, přípravný výbor Poličná dokonce nezákonným. „Z
právního hlediska se však rada města žádného nezákonného jednání nedopustila. V
paragrafech týkajících se prodeje, směny, darování, pronájmu nebo výpůjčky nemovitého
majetku obce není upravena povinnost vyhlásit a předem zveřejnit záměr týkající se vkladu
nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti. Proto je možné o daném vkladu
rozhodnout i bez předem schváleného a vyhlášeného záměru,“ uvedl právník městského úřadu
František Ivánek a dále dodal: „Pro převod vlastnického práva k nemovitostem je rozhodný
stav ke dni konání místního referenda o oddělení části obce.“
Financování chybějících mzdových prostředků do konce školního roku 2012/2013
Zastupitelé dvaadvaceti hlasy revokovali usnesení, které přijali v listopadu roku 2011. To
počítalo s úhradami nutných provozních nákladů podle jejich aktuálních potřeb s tím, že do
škol nebudou vkládány investiční prostředky města z důvodu možného budoucího zmaření
investic. Současně se uvedeným školám neměly poskytovat finance na chybějící mzdové

 Co

dalšího vás zajímá?
 Z čeho máte obavy?
 Jak můžete sami přispět?
 Jaké máte náměty?
 Co byste se rádi dozvěděli na příštím
setkání?

Veřejná schůze
13.4.2012

REFERENDUM
21.4.2012

