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ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ 
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2019 
konaného dne 13.září 2019 v 9 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují 
 

Přítomní členové: Ing. J. Beran – předseda, Ing. J. Krtička, Mgr. M. Maroul, Ing. M. 
Šrůtek, P. Šubíř, B. Klímová, Mgr. L. Rutarová – na základě plné moci 

 
Omluvení členové: Friml Vladislav, Cibulka Josef 
 
Hosté: J. Ticháčková, Ing. P. Pohner, Mgr. J. Škop, Mgr. O. Landová, Ing. H. Ištoková 

Zástupci MAS Stolové hory – Mgr. D. Hauschke, Mgr. M. Soldánová, 
  

Zapisovatel : Martin Zeman 
 
Ověřovatel:   Pavel Šubíř 
 

Volba ověřovatele zápisu 
 
Navržený ověřovatel: Pavel Šubíř 
  
 Usnesení č.01/04/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Pavla Šubíře ověřovatelem zápisu.  
 Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Volba zapisovatele zápisu 
 
Navržený zapisovatel: Martin Zeman 
 
Usnesení č.02/04/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Martina Zemana zapisovatelem. 
 Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

PROGRAM: 
 
1. Zahájení 
2. Terénní sociální služba na Policku - Mgr. Olga Landová 
3. Pediatrie na Policku 
4. Výsadba zeleně na Policku 
5. Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko 
6. Připravované výzvy MAS Stolové hory 
7. Strategická rada regionu 
8. Fungování kanceláře svazku 
9. Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu  

neinvestičních nákladů v roce 2019 
10. Diskuze 
11. Závěr 
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1) ZAHÁJENÍ 
Přítomné uvítal předseda svazku Ing. Jiří Beran, dále představil navržený program, který 

doplnil o bod Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu 
neinvestičních nákladů v roce 2019.  

Schůze je většinou přítomných členů usnášeníschopná. 
 

Usnesení č.03/04/2019 
Výbor DSO Policka schvaluje navržený program.  

 Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

 
2) TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA NA POLICKU 

Předseda svazku Jiří Beran přivítal hosta Mgr. Olgu Landovou.  Ta informovala o 
chybějících smlouvách u některých obcí s novými žádostmi občanů o zavedení pečovatelské 
služby. Dále informovala o uvažovaném rozšíření pracovní doby pečovatelské služby od 7 do 
19hod., pro postižené lidi od 18 let, pro seniory na 65 let. Vzhledem k novým žádostem 
z Machova a Bezděkova by ráda sehnala pečovatelku z Machovska. Doporučuje zvážit 
uzavření smluv. 

Ing. J. Krtička – o pečovatelce aktuálně neví, zveřejní záměr v obecním zpravodaji 
Mgr. M. Maroul – chce znát podmínky a požadavky na pečovatelku 
Mgr. Landová - požadavky a podmínky sepíše a předá obcím 

 
Usnesení č.04/04/2019 

Výbor DSO Policka bere na vědomí informace o terénní sociální službě na Policku.  
 Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
3) PEDIATRIE NA POLICKU 

Ing. Beran informoval o plánu MUDr. Výravské jít do důchodu – jako náhradu má 
MUDr. Krejčího, který se bude od 1.9.2019 4,5 roku školit na pediatra. Na finančně 
náročný proces získalo s.r.o. MUDr. Výravské dotaci z ministerstva zdravotnictví, chybí 
však 7 000 Kč měsíčně. Navrhuje tuto částku získat přes DSO z jednotlivých obcí, podle 
počtu evidovaných dětí. Zároveň je stále jednáno s královéhradeckým krajem o možnosti 
získání dalších finančních prostředků. 
 Šubíř – určitě podpořit; právně ošetřit udržitelnost ordinace na 10-15 let 
 Klímová – podpořit, zajistit udržitelnost 
 Ing. Pohner – navrhuje dát podporu jako půjčku s odpuštěním po 14,5 letech, zajistit  

   směnkou 
 
 
Usnesení č.05/04/2019 

Výbor DSO Policka souhlasí s podporou pediatra v Polici nad Metují částkou 7 000 
Kč měsíčně. Ukládá Mgr. J. Škopovi prověřit variantu finanční půjčky z právního hlediska 
(projednání s právní kanceláří). Dále ukládá Ing. J. Beranovi pokračovat v jednání o této 
variantě s MUDr. Výravskou a MUDr. Krejčím, a pokračováním v jednání s krajským radním 
pro zdravotnictví. 
 Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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4) VÝSADBA ZELENĚ NA POLICKU 
Ing. Beran informoval starosty o stavu dotace na zeleň s názvem Výsadba zeleně 

v mikroregionu Policko – vzhledem k časové tísni před podáním dotace neproběhla 
dostatečná kontrola projektové dokumentace a ta částečně neodpovídá požadavkům 
zadavatele dotace. Z toho by plynuly případné potíže při schvalování dotace, potažmo při 
realizaci. Z tohoto důvodu J. Beran doporučil zpětvzetí žádosti o dotaci, její dopracování a 
podání v dalším kole výzvy MAS Stolové hory, která bude následovat.  

S firmou Arboristika s.r.o., která projektovou dokumentaci vypracovala, je domluveno 
její doplnění a opravení dle požadavků zadavatele dotace.  

Mgr. Soldánová – informovala o chybách v žádosti a o novém kole dotací – alokace  
1 300 000 Kč, žádosti se budou podávat do 2. ledna 

Ing. Krtička – dotaz na realizaci – do roku 2023  
Mgr. Maroul – chce, aby p. Šofr z firmy Arboristika s.r.o. dorazil na místo realizace ke   

konzultaci; ptal se Mgr. Soldánové na podmínky výsadby; od p. Kuny  
z CHKO zjistil další lokalitu vhodnou k výsadbě na Bezděkově 

       Klímová – Suchý Důl nebude vysazovat 
       Mgr. Rutarová – Česká Metuje nebude vysazovat 

Mgr. Škop – Police nad Metují má připraveny lokality Radešov, Hlavňov a Klůček 
 
Usnesení č. 06/04/2019 
Výbor DSO Policka bere na vědomí informace týkající se dotačního projektu výsadby 

zeleně a schvaluje zpětvzetí žádosti o dotaci Výsadba zeleně v mikroregionu Policko v 
lokalitě Bělý.  
 Pro: 7  Proti:   0  Zdržel se:     0 
 
 
5) EFEKTIVNÍ A PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA REGIONU DSO POLICKA 

Ing. Beran dal prostor starostům vyjádřit se k aktuálnímu vývoji prací na technických a 
strategických dokumentech.  
 Klímová   - v Suchém Dole jsou s prací spokojení, firma ENVIPARTNER pracuje  

       rychle 
Ing. Beran  - strategické dokumenty v pořádku,  

- technické dokumenty - spokojenost s postupem firmy ohledně 
pasportu kanalizací 

- informoval o problému s pasportem zeleně – 3 obce dodaly nulové 
výměry zeleně; nutno zjistit další postup 

- domluva s Bezděkovem a Machovem na společném postupu při 
čištění kanalizací 

 
Usnesení č. 07/04/2019 
Výbor DSO Policka bere na vědomí informace o aktuálním vývoji prací a ukládá         

Ing. J. Beranovi prověřit možnosti a zajistit další postup ohledně pasportu zeleně.  
 Pro: 7  Proti:   0  Zdržel se:     0 
 
 
6) PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY MAS STOLOVÉ HORY 

Mgr. Soldánová informovala o následujících výzvách:  
Výzva zaměřená na bezpečnost dopravy a cyklodopravu. Žádat můžou jednotlivé obce i 

svazek obcí. Realizace do 30.6.2023. Míra podpory 95%. Alokace 6 500 000 Kč.  
Podporované aktivity v bezpečnosti dopravy – rekonstrukce a výstavba chodníků, 
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podchodů, lávek, realizace bezpečnostních prvků pro pěší.  
Podporované aktivity v cyklodopravě – rekonstrukce, výstavba a modernizace 

samostatných stezek pro cyklisty, jízdních pruhů pro cyklisty a doprovodných bezpečnostních 
opatření. 

Výzva zaměřená na výsadbu zeleně, alokace 1 300 000 Kč, ukončení příjmu žádosti 
do 2.ledna.  
 
Mgr. Hauschke - výzva na prorodinná opatření,(např. příměstské tábory) - alokace 1 600 000 
Kč 

- Výzva na zaměstnanost – alokace 870 000 Kč  
 

Výbor DSO Policka bere na vědomí informace o připravovaných výzvách MAS 
Stolové hory.  

  
 
 
7) STRATEGICKÁ RADA REGIONU 

Ing. Beran informoval o záměru p. Školníka o transformaci o.p.s. „Pro rozvoj 
Broumovska“, která bude prosazovat zájmy regionu – zvýšení zaměstnanosti, kvality života, 
rodinná opatření atd. V návrhu je počítáno s tím, že se DSO Policka stane jedním z pěti 
zakládajících členů. Rozpočet o.p.s. 800 000 Kč ročně, v roce 2019 400 000 Kč. Po DSO je 
požadována částka 200 000 Kč ročně, v roce 2019 100 000 Kč. 

Klímová   – je proti vstoupit jako DSO, ať vstoupí každá obec sama za sebe, když bude 
mít zájem 

Ing. Beran - je pro vstoupit jako DSO, tím je zajištěna kontinuita celého regionu 
Mgr. Škop – p. Školník nemá jasný směr 
Ing. Krtička – nesouhlasí se vstupem, nevidí přínos 
Šubíř   - nesouhlasí se vstupem, nespadáme do ORP Broumov 
 
Usnesení č. 08/04/2019 
Výbor DSO Policka nesouhlasí se vstupem DSO do vznikající o.p.s. jako zakládající 
člen.  

 Pro: 7  Proti:   0  Zdržel se:     0 
 

 
8) FUNGOVÁNÍ KANCELÁŘE SVAZKU 

 
Martin Zeman informoval starosty o fungování kanceláře DSO – v kanceláři v přízemí 

Pellyho domů v Polici nad Metují na Masarykově náměstí bude přítomen každé úterý od 8 do 
15 hodin, jiné termíny po domluvě. Dále se zeptal přítomných zástupců obcí, jaká mají od 
jeho pozice očekávání v současné chvíli i do budoucnosti.  
 

Výbor DSO Policka bere na vědomí informace o fungování kanceláře.  
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9) DODATEK Č.1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 
ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ V ROCE 2019 
Z důvodu stěhování kanceláře do prostor v Pellyho domech je třeba schválit dodatek ke 
smlouvě, kterým bude vrácena poměrná část vyplacených finančních prostředků na 
dosavadní provoz kanceláře DSO, obcí Bezděkov n. Met.  

 
 
Usnesení č. 09/04/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na 
úhradu neinvestičních nákladů v roce 2019 

 Pro: 7  Proti:   0  Zdržel se:    0 
 
 

10) DISKUZE 
 Martin Zeman informoval starosty o dokončení kalendáře DSO na rok 2020. Dále navrhl 
přidání termínů zásadních akcí členských obcí do kalendáře na rok 2021.  
 Dále sdělil informaci, že Zimní noviny Broumovska vyjdou v polovině listopadu a 
informoval o termínu auditu, který bude 30.září.  
 Přinesl také informaci o možnosti dotací na sběr, třídění a úpravu odpadů a na kanalizace, 
ČOV a vodovody.  
 Klímová  – dotaz na p. Berana – křižovatka „u Adleru“ – zda-li by nešla změnit přednost 

v jízdě  
  odpověď – Mgr. Škop: Přednost nejde z důvodu právních předpisů změnit bez 

kompletní přestavby křižovatky a bourání opěrné zdi 
 Ing. Šrůtek – prosba na p. Berana – nalezení šachty „u Slovákových“ a její vyčištění 
 Mgr. Soldánová – připravovaná výzva na příští rok – peníze pro školy, školky, hasiče 

atd., projekty musí být ve strategickém plánu obce; kolem 200-300 000 Kč 
na projekt, podíl financování 80% 

 
 
 

11) ZÁVĚR 
Příští veřejné zasedání se uskuteční v obci Suchý Důl 14.11.2019 v 15 hodin.  
Ing. Beran ukončil zasedání.  

 
 
 
 
 

Zapsal: Martin Zeman 
V Polici nad Metují 17.9.2019 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………..        …………………………………………... 
 Ing. Jiří Beran Pavel Šubíř 
 předseda svazku ověřovatel 


