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ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2019 
konaného dne 21. března 2019 v 15 hodin 

v restauraci „Machovský hostinec“ v Obecním domě v Machově na náměstí 
 

Přítomní členové: J. Beran – předseda, V. Friml – místopředseda, Ing. J. Krtička, P. Šubíř, 

Mgr. M. Maroul, J. Cibulka, B. Klímová 

 

Omluvení členové: Ing. M. Šrůtek (zplnomocněn L. Binar) 

 

Hosté: místostarostové a účetní obcí, Ing. P. Pohner 

 

Zapisovatelka: E. Gennertová  
 
 

 

Volba ověřovatele zápisu 

 

Navržený ověřovatel: Ing. Jiří Krtička 

 

Usnesení č. 01/01/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Ing. Jiřího Krtičku ověřovatelem zápisu. 

Pro: 7      Proti:  0   Zdržel se: 1 

 

 

Volba zapisovatele zápisu 

 

Navržený zapisovatel: Eva Gennertová 

 

Usnesení č. 02/01/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Evu Gennertovou jako zapisovatelku zápisu. 

Pro: 8      Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

 

Navržený program: 

 

1) Zahájení 

2) Volba místopředsedy 

3) Závěrečné přezkoumání hospodaření svazku 

4) Nominace členů do orgánů SDMB 

5) Výzva MAS Stolové hory – výsadba dřevin v extravilánu obcí 

6) Personální zabezpečení DSO 

7) Různé 

8) Závěr 

 

Usnesení č. 03/01/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje navržený program. 

Pro: 8       Proti:  0  Zdržel se: 0 
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1) ZAHÁJENÍ 

První veřejné zasedání zahájil předseda svazku Ing. Beran, který přítomné přivítal a 

předal slovo starostovi hostitelské obce – Ing. Krtičkovi. 

Ing. Krtička přítomné seznámil s aktuálními informacemi ze života obce. Městys Machov 

má 1085 obyvatel. Shrnul stav podnikatelů v obci a významné investiční projekty za poslední 

dva roky – rekonstrukce ČOV, parkoviště u Řeřišného, osvětlení v obci, pořízení nového 

traktoru včetně nosiče kontejnerů, vybudování skládky bioodpadů v obci, vybavení 

stomatologické ordinace, obnovení pořádní techniky, zprovoznění druhé linky ČOV, 

plynofikace bytů, budovy obecního úřadu, tedy i restaurace. Machov také provedl 

rekonstrukci tělocvičny – nové podlahy, osvětlení, okna, obložení. Přítomné pozval 

k prohlídce tohoto objektu, který se nacházel poblíž místa zasedání. 

Městys Machov se připravuje na další projekty pro nadcházející roky, např. zateplení a 

rekuperace školy, na kterou získala obec dotaci ve výši 3,5 mil. Kč. Po uskutečnění 

výběrového řízení na dodavatele školy však nejnižší nabídka dodavatele činila 13,5 mil. Kč, 

z původně rozpočtovaných 6,5 mil. Kč. Zastupitelstvo městyse i přesto rozhodlo akci 

realizovat. 

Mezi další plánované projekty patří rekonstrukce hřiště, výstavba haly pro technické 

zázemí obce, rozšíření hasičské zbrojnice, oprava komunikací. Aktuálně obec ovlivňuje 

oprava průtahu Machovem. 

Ing. Beran využil příležitosti a poblahopřál V. Frimlovi a F. Dostálovi k jejich životnímu 

jubileu a spolu s E. Gennertovou předal oslavencům dary. 

 

2) VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY 
Místopředseda svazku je dle stanov volen na období 1 roku. Minulé období tuto funkci 

vykonával starosta Velkých Petrovic, p. Vladislav Friml. Navrženým kandidátem pro nové období 

je opět pan Vladislav Friml. 

 

Usnesení č. 04/01/2019 

Výbor DSO Policka volí místopředsedou svazku pro další volební období 2019-2020 

pana Vladislava Frimla. 

Pro: 8       Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

3) ZÁVĚREČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU 
E. Gennertová informovala přítomné o závěrečném přezkoumání hospodaření DSO Policka, 

které se uskutečnilo dne 13. března 2019 v prostorách městského úřadu v Polici nad Metují. Při 

přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

 

Usnesení č. 05/01/2018 

Výbor DSO Policka bere na vědomí výsledek Závěrečného přezkoumání hospodaření 

Dobrovolného svazku obcí Policka. 

Pro: 8       Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

4) NOMINACE ČLENŮ DO ORGÁNŮ SDMB 

Ing. Beran se dotázal, zda obce projednaly v zastupitelstvech vývoj kolem destinačního 

managementu na území Královéhradeckého kraje, nově certifikovaného území Broumovska a 

souhlas jednotlivých obcí s členstvím v rámci DSO Policka ve Společnosti pro destinační 

management Broumovska, včetně nominace členů do orgánů SDMB. 

Zástupci obcí povětšinou reagovali tak, že v zastupitelstvech toto projednali se 

souhlasným výsledkem. Pouze v Polici nad Metují bude ZM až 24.4., v Radě města však byl 
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tento bod předjednán. 

Navržení členové: 

➢ Dozorčí rada – Mgr. Miroslav Maroul, Radka Beranová 

➢ Správní rada – Pavel Šubíř, Ing. Jiří Beran, Vladislav Friml 

 

Usnesení č. 06/01/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje návrh na členství pana Mgr. Miroslava Maroula a paní 

Radky Beranové v Dozorčí radě Společnosti pro destinační management Broumovska. 

Pro: 8       Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 07/01/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje návrh na členství pana Pavla Šubíře, Ing. Jiřího Berana a 

Vladislava Frimla ve Správní radě Společnosti pro destinační management Broumovska. 

Pro: 8       Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

5) VÝZVA MAS STOLOVÉ HORY 

E. Gennertová informovala o možnosti zapojení DSO Policka do výzvy MAS Stolové 

hory – Výsadba dřevin II. Případný projekt by byl zaměřen na liniovou a skupinovou výsadbu 

dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), či výsadbu posilující 

ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků atp. Záměr projektu je 

v extravilánu obce. Dotační podpora 85 % z celkových způsobilých výdajů. Žádosti jsou 

přijímány do 15. července 2019. Výhodou společného projektu je nižší administrativa na 

přípravu žádosti o dotaci, ale i následnou realizaci.  

E. Gennertová se dotázala, kdo by měl předběžný zájem se projektu zúčastnit. 

Ing. Krtička – Machov by měl zájem zrealizovat výsadbu stromořadí v Bělém u rybníku. 

B. Klímová – Zvážíme, ale asi bychom měli zájem. 

Mgr. J. Škop – Upozornil, že v rámci územního plánu jsou obce povinny plnit cíle 

stanovené těmito dokumenty. Vybídnul, aby Policko podpořilo okolní krajinu. Zároveň by se 

dle M. Soldánové mohlo jednat o pilotní projekt DSO v této oblasti. 

P. Šubíř – Žďár se k projektu připojí. 

V. Friml – Také se připojíme. 

E. Gennertová zjistí podrobnosti, obce promyslí konkrétní záměry, následně bude svolána 

koordinační schůzka. 

Ing. J. Beran navrhl v tomto případě hlasovat pro schválení podání žádosti. 

 

Usnesení č. 08/01/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Stolové hory 

– Výsadba dřevin II. 

Pro: 8       Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

6) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DSO 

Ing. Beran shrnul současnou personální situaci – E. Gennertová dočasně vykonává pozici 

manažerky svazku (DPP, max. do září 2019), jako zástup za Ing. Hambálkovou, která je na 

rodičovské dovolené do září 2020. Slečna Čečetková, která v tuto chvíli zastává funkci 

referentky správy dotací na MěÚ Police nad Metují je vytížena. Město zároveň uvažuje posílit 

CKV Pellyho domy, což by bylo možné spojit s administrativou DSO Policka. Otázkou jsou 

však finance. Svazek realizuje projekty a má další vize, to vše je nutné administrativně 

zajistit. Jedna z možných variant byla částečná administrativa DSO a současně i SDMB. Pan 

Školník však s touto variantou nesouhlasí. 
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Ing. Beran se společně s E. Gennertovou zúčastnil setkání DSO Královéhradeckého kraje, 

které organizoval SMO ČR. Cílem setkání byla prezentace projektu Centra společných 

služeb. Jedná se o projekt navazující na projekt Meziobecní spolupráce. V tuto chvíli lze 

předpokládat, že na projekt tzv. CSS bude navazovat další projekt. 

P. Šubíř – Souhlasí s administrativním posílením DSO. Před 4 lety byla spolupráce 

v rámci svazku mnohem intenzívnější. Připomněl i neshodu ohledně projektu cyklostezky, 

což je tak 10 let zpět. Za obec Žďár nad Metují tvrdí, že jsou schopni dát až 50,- Kč/obyvatel. 

Ing. Krtička – Líbí se mu návrh spojit posílení IC CKV Pellyho domy a DSO (50:50). 

Souhlasí s podobným řešením a podporou dotační politiky DSO. Se zapojením DSO do 

projektu SMO však zcela nesouhlasí. 

B. Klímová – Myšlenka vzniku samostatného pracovního místa v rámci DSO je dobrá. 

Jak to ale bude vypadat kolem účetnictví? V tuto chvíli je sjednaná účetní pouze na projekt 

Efektivní VS. Sama ví, kolik práce je s administrativou, kolem evropských dotací. 

Ing. Beran – V tuto chvíli je nutné diskutovat. Může se stát, že budeme otevírat otázku 

nejen kolem financování administrativy dotací a správy DSO, ale i účetnictví. Budeme 

vyhledávat takové projekty, z nichž bude možné financovat náklady na zaměstnance. 

V. Friml – Vidí velký problém sehnat člověka, který by za 3 měsíce nastoupil. 

S myšlenkou souhlasí. 

Mgr. Maroul – Souhlasí se vznikem pracovní pozice. Společné projekty jsou cesta ke 

spolupráci, sníží to administrativu obcím. Bude-li DSO podporovat i dotační záměry obcí, 

navrhuje toto činit za úplatu. Osobně to vidí na 100% úvazek pro jednoho člověka. 

J. Cibulka – Souhlasí, vnímá to zároveň i jako budoucí pomoc těm obcím, které nemají 

uvolněného starostu. 

E. Gennertová – Navrhuje přijmout člověka na celý pracovní úvazek. Jedině tak bude 

možné aktivizovat síly pro přípravu společných projektů, které region Policka pomůžou 

rozvíjet. Takový pracovník by kromě dotační politiky a běžné administrativy svazku, účastí 

na různých regionálních setkání apod. může věnovat např. i tvorbě směrnic pro obce, VZ 

malého rozsahu atd. Záležet už bude na potřebách obcí. 

Úkol pro Ing. Berana a E. Gennertovou – připravit finanční náklady na jednu pracovní 

sílu a předpokládanou pracovní náplň. 

 

7) RŮZNÉ 

 

Kalendář 2020 

Ing. Beran – Bylo by vhodné připravit námět kalendáře Policka pro rok 2020. Vyzval 

k diskuzi. 

M. Jirmann – Lidem se líbil porovnávací kalendář, navrhuje pokračovat dalšími snímky. 

B. Klímová – Navrhuje malovaný kalendář. Zároveň ji napadly letecké fotky Libora 

Jenky. 

V. Friml – Navrhuje oslovit L. Jenku a požádat ho o snímky z celého území Policka. 

Záviset to však bude i na stanovených podmínkách. Tento návrh byl nakonec podpořen, Ing. 

Beran projedná s Liborem Jenkou. 

 

Letecké fotky 

Police nad Metují obdržela nabídku pořízení leteckých fotografií. Poslední město 

realizovalo v roce 2011. Spojením více obcí by bylo možné dosáhnout výhodnějších 

podmínek. Objednávky jsou přijímány do konce 3/2019. Předběžná cena je 7 tis. Kč bez DPH 

za 30 ks upravených fotografií A3, včetně autorských práv. 

Ing. Krtička uvedl, že městys mají fotografie, které již nyní neodpovídají skutečnosti. 
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Souhlasil by s pořízením. 

P. Šubíř sdělil, že již nabídku využil a pořízení leteckého snímkování pro obec Žďár nad 

Metují objednal. 

Dále by se zapojily obce Suchý Důl a Bukovice. Česká Metuje ještě nedoprodala 

poslední snímky a v Bezděkově nad Metují pořizovaly letecké snímky v roce 2017. Velké 

Petrovice zájem nemají. 

Ing. Beran vznese dotaz na firmu CBS nakladatelství a zkusí dojednat výhodnější 

podmínky. 

 

Radków – Velikonoční stoly 

Blíží se termín pravidelné velikonoční akce pořádané v partnerském Radkówě. Z Polska 

přišel požadavek, aby DSO mělo jeden stůl, na kterém budou prezentovány všechny obce 

svazku. Ing. Beran se zeptal, které obce se akce zúčastní. 

Z diskuze vyplynulo, že reprezentovat budou obce Suchý Důl, Žďár nad Metují, Velké 

Petrovice a Police nad Metují. Machov se plánuje zúčastnit zajištěním občerstvení, osobně se 

však kvůli divadelnímu představení v obci nezúčastní. Ing. Beran navrhl T. Kohlovou, aby 

tuto akci koordinovala. 

 

Sociální služby – Police nad Metují 

Město Police nad Metují nabízí obcím spolupráci v rámci terénní pečovatelské služby. 

Některé obce již využívají. Město v tuto chvíli hledá novou pracovnici na místo I. Kejdanové, 

která odchází do starobního důchodu. 

Byl vznesen dotaz, zda jsou schopni zajistit i opatrovnictví občanům spádových obcí. 

V. Friml reagoval, že toto je povinností obce. 

Ing. Beran slíbil prověřit a následně informovat. 

 

Seminář SDMB 

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se od 15 hodin uskuteční v Broumově seminář Společnosti pro 

destinační management Broumovska. Tématem bude rozvoj turistického cestovního ruchu na 

Broumovsku. Účast zastupitelů obcí je vhodná. 

 

Setkání DSO Broumovska a DSO Policka 

Padl návrh na spolupráci sousedních DSO včetně vzájemné návštěvy, s předsedou DSO 

Broumovska, panem Karlem Rejchrtem, bylo předběžně pojednáno a odsouhlaseno. Výbor 

DSO bere na vědomí možnost spolupráce, ale v tuto chvíli nevidí prostor a čas na společné 

setkání. 

 

Cyklostezka Police nad Metují – Hronov 

V. Friml – V jakém stavu se nachází projekt cyklostezky? 

Mgr. Škop – Stavební povolení je vydané. V tuto chvíli řešíme způsob administrace 

projektu a postup realizace. Město má ambice projekt zrealizovat, časový horizont však zatím 

nelze určit. 

 

RUD 

Mgr. Škop informoval, že dojde k navýšení RUD v těch obcích, které mají vyšší podíl 

občanů nad 65 let věku. 

 

Oprava komunikace Mýto – Vysoká Srbská 

Ing. Krtička informoval o špatném stavu komunikace, na níž došlo na podzim k položení 
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kamenné drti a postřiku – povrchu postřiku mizí, překopy se propadají. Navrhuje setkání 

s radním panem Červíčkem. Starosta Vysoké Srbské by se jednání zúčastnil. 

Mgr. Maroul – Nástřik prováděcí firma neavizovala, domníval se, že dojde k obnově 

další vrstvou nástřiku. Dále vnímá trhliny na komunikace ve směru dál k Nízké Srbské. 

Bezděkovštví občané na stav komunikace zatím nereagují (oproti Machovským). Problém 

však je, že SÚS nekomunikuje, tudíž nemáme informace o dalším postupu prací. 

Ing. Krtička toto vidí jako mrhání veřejnými prostředky. 

Mgr. Škop – Informoval, že radní KHK pan Červíček plánuje setkání se starosty našeho 

regionu, pokusí se jednání domluvit. 

 

8) ZÁVĚR 

Ing. Beran poděkoval všem za účast a podnětnou diskuzi. 

 

 
Zapsala: Eva Gennertová 

V Bezděkově nad Metují dne 30. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..        …………………………………………... 

 Ing. Jiří Beran Ing. Jiří Krtička 

 předseda svazku ověřovatel 


