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ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2017 
konaného dne 28. listopadu 2017 od 15 hod. 

v pohostinství U Vojtěchů, Bezděkov nad Metují 
 

Přítomní členové: Mgr. I. Jenková, V. Friml, Ing. J. Krtička, Mgr. M. Maroul, V. Vítek, 

Ing. M. Šrůtek, P. Šubíř, J. Vaněček 

 

Omluveni:   
 

Hosté:  místostarostové a účetní, zástupci MAS SH a MAP: Ing. Mgr. Pavel 

Rejchrt, Ing. Lada Nevečeřalová, MBA dále Jana Tošovská, Mgr. Jiří 

Škop, Ing. Pavel Pohner 

 

Zapisovatel:   Mgr. L. Ježek 

 

Ověřovatel:   Mgr. Miroslav Maroul 
 

 

PROGRAM: 

 

1)   Zahájení 

2)   Kontrola usnesení 

3)   Zpráva kontrolní komise (František Dostál) 

4)   Volba nové kontrolní komise 

5)   Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 

6)   Rozpočtové provizorium 

7)   Změna rozpočtu č. 3  

8)   Členské příspěvky 2018 

9)   Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků 

10)   Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků městu Police nad Metují 

  na rok 2018 

11)   Schválení podání žádosti o dotaci 

12)   Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků SDMB 

13)   Dohoda o projednání podání žádosti MAP 

14)   Různé 

15)   Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné přivítal předseda svazku pan Vítězslav Vítek. Všechny přítomné seznámil 

s programem jednání, ke kterému nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem byl stanoven 

Luboš Ježek, ověřovatelem zápisu Mgr. Miroslav Maroul. Jednání bylo většinou přítomných 

členů shledáno za usnášeníschopné.  

Starosta hostitelské obce Bezděkov nad Metují v úvodu informoval členy o současném dění 

v obci. Poukázal na to, že počet obyvatel v posledních letech v obci vstoupl a dále poreferoval 

o ZŠ a MŠ. Současně představil kulturní zázemí obce – pohostinství U Vojtěchů, Hotel na 

Mýtě a kulturní památku kostel Sv. Prokopa. V této souvislosti uvedl, že obec odkoupila 
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chalupu v blízkosti pohostinství. Z plochy na které chalupa stojí, by ráda obec zbudovala 

parkoviště, zázemí pro nedaleké pohostinství, případně jinou budovu sloužící pro účely obce.  

Mgr. M. Maroul dále pohovořil o připravovaných dotačních žádostech obce. Obec v tomto 

případě bude žádat o dotaci z Ministerstva zemědělství na opravu hřbitovní zdi nebo také do 

Operačního programu zaměstnanost. Dalším záměrem obce je zbudování kanalizace v roce 

2018, kde se předpokládaná částka na realizaci projektu vyšplhá na 80 mil. 

Pan starosta dále představil realizované projekty obce, které byly současně zdokumentovány 

fotoprezentací a seznámil přítomné s novou zaměstnankyní paní Papájovou.   

 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

L. Ježek přečetl níže uvedená usnesení, která byla schválena na min. schůzi výboru svazku. 

 

 Výbor DSO Policka schválil žádost o poskytnutí daru Police Symphony Orchestra,  

z. s. na realizaci 4. benefičního večera „Když i skály naslouchají…“ v částce 10 000,- 

Kč. 

 Výbor DSO Policka schválil změnu rozpočtu č. 2, zařazení závazného ukazatele 

rozpočtu položky 3636 a 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) ve výši 10 000,- Kč. 

 

Kontrola usnesení proběhla v pořádku, veškerá schválená usnesení z minulé schůze byla 

naplněna. 

 

3) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE 

Přítomné členy a hosty p. František Dostál seznámil se zprávou Kontrolní komise. Kontrolní 

výbor zasedl 15. listopadu 2017 v 14:30 hod. Výsledek kontroly – nebyly nalezeny žádné 

chyby ani nedostatky. 

 

Usnesení č. 01/04/2017 

Výbor DSO Policka bere na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2017. 

 

Pro: 8         Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

4) VOLBA KONTROLNÍ KOMISE 

Navržení kandidáti: Ing. Miroslav Kryl, Ludmila Šolcová, Ing Václav Podstata 

 

Usnesení č. 02/04/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje kontrolní komisi pro období 2018-2020, která bude sestavena z 

Ing. Miroslava Kryla, Ludmily Šolcové, Ing Václava Podstaty. 

 

Pro:  8         Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

5) STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 

Všichni členové DSO Policka byli seznámeni s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu pro 

období 2018-2021, který jim byl zaslán e-mailem.  

 

Usnesení č. 03/04/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje, Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2018-2021.   

 

Pro:  8         Proti:  0    Zdržel se: 0 
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6) ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM 

 

Byla předložena pravidla rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí 2018. Následovalo jeho 

schválení.  

 

Usnesení č. 04/04/2017 
Výbor DSO Policka schvaluje přijetí pravidel rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 

2018.  

 

Pro:  8     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

7) ZMĚNA ROZPOČTU Č. 3 

 

Usnesení č. 05/04/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje změnu rozpočtu č. 3 navýšení příjmů v rámci položky 2420 o 

částku 50 000,- Kč a změnu financování v rámci položky 8115 ve výši 50 000,- Kč a opravu 

závazného ukazatele - dar Automotokub Police nad Metují v částce 5 000,- 

 

Pro:  8         Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

 

8) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018 

V současné době je výše členských příspěvku jednotlivých obcí DSO Policka ve výši 17,- 

Kč/obyvatele. Navrženo bylo zachování této výše. 

 

Usnesení č. 06/04/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje výši členského příspěvku pro rok 2018 na 17,- Kč/obyvatele. 

 

Pro:  8     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

9) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 11. října v prostorách městského úřadu v Polici nad 

Metují. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. I v příštím roce bude o přezkoumání hospodaření DSO Policka podána 

žádost krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

Usnesení č. 07/04/2017 
Výbor DSO Policka bere na vědomí výsledky z přezkoumání hospodaření DSO Policka. 

Schvaluje podání žádosti na krajský úřad Královéhradeckého kraje o přezkoumání 

hospodaření DSO Policka za rok 2018. 

 

Pro:    8     Proti: 0     Zdržel se: 0 
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10) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ městu 

Police nad Metují 

Jako každý rok výbor DSO Policka poskytuje finanční prostředky městu Police nad Metují na 

úhradu neinvestičních nákladů spojených s vedením agendy DSO Policka. 

 

Usnesení č. 08/04/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na úhradu 

neinvestičních nákladů spojených s vedením agendy DSO Policka v roce 2018 uzavíranou 

mezi městem Police nad Metují a DSO Policka v částce 42 000,- Kč. 

 

Pro:   8     Proti: 0     Zdržel se: 0  

 

11) SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 

Začátkem příštího roku bude Královéhradeckým krajem vyhlášena výzva na předkládání 

grantových žádostí na zajištění činnosti DSO. Termín pro předkládání žádostí bude od 2. 1. 

do 31. 1. 2018. 

 

Usnesení č. 09/04/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje podání žádosti „Manažer projektu 2018“ v rámci dotačního 

programu Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj. 

 

Pro:  8         Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
12) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SDMB o. 

p. s. 

Starosta P. Šubíř informoval přítomné členy o činnostech Společnosti pro destinační 

management Broumovska. Poukázal na to, že SDMB získala prvenství v soutěži destinačních 

společností a vyjmenoval výhody, které na základě vítězství společnost získala (voucher na 

pořádání akcí, propagační materiály, příspěvek na účast na veletrzích, slevové kartě atd.). 

Dále představil projekty, o které společnost usiluje (geopark a singletrack). Na pana Šubíře 

navázal předseda svazku p. Vítek a oznámil přítomným, že SDMB bude pořádat 12. 12. 2017 

v Broumově v Hotelu Veba schůzi na které bude představena podrobněji činnost společnosti.  

 

Předmětem navržené smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků ve formě členského 

příspěvku ve výši 6,- Kč na obyvatele obce.  

 

Usnesení č. 10/04/2017 
Výbor DSO Policka schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků SDMB o. p. s. 

v roce 2018. 

 

Pro:    8     Proti: 0     Zdržel se: 0 
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13) DOHODA O PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI, VYMEZENÍ NOSITELE A ÚZEMÍ 

MÍSNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II 

Ing. Lada Nevečeřalová, MBA představila členům výboru DSO Policka dohodu o projednání 

podání žádosti, vymezení nositele a území MAP rozvoje vzdělávání II.   

 

Usnesení č. 11/04/2017 

Výbor DSO Policka prohlašuje, že na území obce s rozšířenou působností Náchod bylo 

dosaženo dohody na žadateli projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v rámci výzvy 

č. 02_17_047 v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vymezení území 

realizace a dopadu projektu následovně: 

  Žadatelem projektu bude Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s. v partnerství s 

Místní akční skupinou Stolové hory, z. s. 

Území dopadu MAP II, s uplatněním výjimky dle postupů MAP II, zahrnuje obce na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod mimo obcí Česká Čermná, Borová a 

Nový Hrádek, ty pro účely projektu MAP II spadají do SO ORP Dobruška. " 

 

Pro:    8     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

14) RŮZNÉ 

 

Host Ing. Mgr. Pavel Rejchrt představil záměry MAS Stolové hory a dále pohovořil o 

vyhlášených výzvách. Upozornil například na vyhlášenou výzvu Zaměstnanost I v rámci OPZ  

a dále na výzvu Bezpečnost dopravy, kde je možné žádat na chodníky, lávky, atp. Příští rok je 

záměr MAS SH vyhlásit výzvy také pro oblast lesnictví a škol. Pan Rejchrt dále uvedl, že 

MAS SH je nakloněna spolupráci s DSO a s jejími členy a ráda vyjde vstříc při konzultaci a 

podávání informací do připravovaných výzev.  

Tajemník města Police nad Metují uvedl, že oslovil všechny členské obce e-mailem o 

současném vývoji ochrany osobních údajů GDPR. Členové obce přistoupili na to, že v rámci 

této oblasti se vydají výhodnější cestou.  

Ing. M. Šrůtek vznesl dotaz, ohledně stavu dotační žádosti do programu OPZ č. 58 (výzva pro 

územní samosprávné celky – Efektivní veřejná správa). Pan Šubíř reagoval na tento dotaz a 

uvedl, že je s paní Doležalovou, která žádost zpracovala v kontaktu. Paní Doležalová mu 

v tomto ohledu sdělila, že žádost získala velký počet bodů a že je velmi pravděpodobné, že 

DSO Policka dotaci získá. Přesný termín pro vyhodnocení žádosti prozatím není znám, ale 

mělo by to být do 20. prosince tohoto roku. Pan Šubíř dále uvedl, že v rámci této výzvy byla 

navýšena i alokace.  

Mgr. Luboš Ježek krátce seznámil přítomné s dotačním programem Královéhradeckého kraje 

pro rok 2018. Žádosti do dotačních programů lze podávat pro většinu programů od 2. 1. 2018 

do 31. 1. 2018. Dále informoval o změně v rámci podávání žádostí, která se týká především 

programu sport a volnočasové aktivity. V rámci těchto programů bude možné žádat na více 

účelů. 

Starosta Velkých Petrovic pan Friml seznámil členy a hosty s informacemi ze schůze starostů 

v Náchodě. Probíraná témata schůze se týkala trestní činnosti, životního prostředí nebo změny 

stavebního zákona. V rámci stavebního zákona by mělo například dojít ke zjednodušení 

územního plánu, kdy budou platit novely starých územních plánů.  

Předseda svazku uvedl, že byl se starostou Machova v polském Radkówě a že zde proběhne 

v rámci projektu Česko-polský rok 10. 12. 2017 vánoční výstava, na které se mohou 

prezentovat obce Policka. Ostatních členů se zeptal, jestli mají zájem se na této akci podílet a 
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že je nutné, aby se zúčastnily minimálně tři obce. S účastí souhlasila obec Bezděkov nad 

Metují, Suchý Důl a městys Machov.   

V závěru schůze proběhla debata mezi členy ohledně služeb pošty Partner. Starosta Machova 

poukázal na problematickou část těchto služeb, kdy ve smlouvě s PP není uvedeno, že služba 

bude nadále pokračovat i po skončení provozovatele, což může v důsledku vést k ukončení 

poštovních služeb v celé obci.  

Místopředseda pan Friml pozval přítomné na 13. Ples obce Velké Petrovice, který se bude 

konat 6. ledna 2018 a zároveň popřál všem přítomným do nového roku.  

 

 

15) ZÁVĚR 

Předseda svazku poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem do nového roku a dále 

dodal, že příští pracovní schůze svazku se bude konat v lednu v prostorách MÚ Police nad 

Metují.  

 

 

 
Zapsal: Luboš Ježek 

V Polici nad Metují dne 4. prosince 2017 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Mgr. Miroslav Maroul 

 předseda svazku ověřovatel 


