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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2013 
konaného dne 26. března 2013 v 15,00 hod. 

ve Klubu SDH ve Velkých Petrovicích 
 

Přítomní členové: Mgr. I. Jenková – předsedkyně, V. Friml, Ing. J. Krtička, P. Šubíř, 

V. Vítek, V. Tlapák, Bc. E. Kašparová – zplnomocněná Mgr. M. 

Maroulem 

 

Nepřítomni:   Mgr. M. Maroul 

 

Hosté:   JUDr. Růčková, J. Rotter, I. Šulc, Ing. M. Kryl, Mgr. J. Škop, 

   Ing. V. Podstata, M. Matys, MUDr. B. Richter, L. Šolcová, F. Dostál, 

   Bc. J. Pohnerová, R. Freibergerová 

 

Zapisovatelka: E. Pápaiová  

 

Ověřovatel:   V. Friml 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Rozpočet DSO Policka 2013 

3) Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s. 

4) Geopark Broumovsko 

5) Různé 

6) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal starosta hostitelské obce pan Vladislav Friml. Výbor svazku je 

usnášeníschopný. Předsedkyně přítomné členy a hosty seznámila s navrženým programem. 

Místopředseda pouze upozornil na problematiku MAS a její zařazení do programu (sekce -  

Různé). Dále předsedkyně jmenovala zapisovatele – Evu Pápaiovou a ověřovatele zápisu – 

Vladislava Frimla.  

 

2) ROZPOČET 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn po stanovenou dobu ve všech členských obcích DSO 

Policka. K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. Představitelé obcí byli zároveň 

seznámeni s rozpisem rozpočtu. 

 

Usnesení č. 01/02/2013 
Výbor DSO Policka schvaluje rozpočet pro rok 2013 jako schodkový. Rozpočtové 

příjmy ve výši 189.442,-Kč, rozpočtové výdaje ve výši 238.724,-Kč a financování ve výši 

49.282,-Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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3) AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 

Dne 13. března 2013 byla DSO Policka doručena žádost APRB, o. s. o finanční 

příspěvek na činnost Společnosti pro destinační management Broumovska, která pracuje 

především na rozvoji cestovního ruchu v celém regionu Broumovska a podporuje realizaci 

různých projektů na toto téma. Mezi aktivity patří – vydávání turistických novin 

Letní.Broumovsko a Zimní Broumovsko, tvorba nových propagačních materiálů regionu, 

BROUMOVSKO regionální produkt®, nové webové stránky www.broumovsko.cz, Bike 

resort Broumovsko, Zavedení QR kódových stezek, spolupráce s poskytovateli služeb 

v cestovním ruchu, Karta hosta Broumovska, vznik regionální filmové kanceláře, propagace 

regionu, propagační spoty, partnerství s organizátory kulturních a sportovních akcí, 

partnerství filmu Sandstone, příloha MF Dnes, slevové letáčky a další. 

Předsedkyně po kratší diskuzi navrhla poskytnout příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Jiný 

návrh z řad členů výboru nezazněl, tudíž se přistoupilo k hlasování. 

 

Usnesení č. 02/02/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje poskytnutí příspěvku organizační složce Agentury pro 

rozvoj Broumovska, o. s. – Společnosti pro destinační management Broumovska, ve výši 

15.000,- Kč na činnost v roce 2013. 

 Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 2 

 

S ohledem na schválený rozpočet, který nepočítal s finanční podporou občanskému 

sdružení APRB, je třeba přijmout i připravené rozpočtové opatření č. 1/2013. 

 

Usnesení č. 03/02/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 dle předloženého návrhu, 

tedy navýšení výdajů o částku 15.000,- Kč a změnu financování ve výši 15.000,- Kč. 

 Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 2 

 

4) GEOPARK BROUMOVSKO 

Předsedkyně společně se starostou hostitelské obce přivítali JUDr. Libuši Růčkovou, 

předsedkyni MAS Broumovsko+, která přijela informovat o aktualitách okolo myšlenky 

vzniku geoparku. 

Nejprve zmínila, že geopark není žádným stupněm ochrany přírody, jako tomu je u 

CHKO. Důvodem vzniku geoparku je především využití významných lokalit k rozvoji 

cestovního ruchu. Je třeba se soustředit (jak na Broumovsku, tak na Policku) na přilákání tzv. 

vícedenních turistů, kteří tu zanechají své finance a podpoří tak nejen toto území, ale také 

naše poskytovatele služeb, potažmo i zaměstnanost. 

Na území ČR je zatím jediný geopark, a to Geopark Český ráj. O vzniku geoparku se 

již uvažuje na území Krkonoš a Šumavy, což by pro nás mohlo být jistou inspirací. Dále 

bychom mohli turistům nabídnout různé balíčky služeb, které mimo geopark napomohou 

k rozvoji turismu a cestovního ruchu. JUDr. Růčková také zmínila, že geopark musí být 

založen na geologické historii, které území CHKO Broumovsko má. 

V. Friml – Jaké je složení pracovní skupiny pro vznik Geoparku Broumovsko? Další 

otázkou je zapojení poskytovatelů služeb do celého procesu a zvýšení úrovně cestovního 

ruchu. Jak toho docílit? 

JUDr. Růčková – Pracovní skupina je tvořena převážně MAS Broumovsko+, která 

s myšlenkou vzniku geoparku přišla. Zájem o přispění v pracovní skupině má obec Adršpach, 

která se aktivně v jednotlivých činnostech zapojuje. Koneckonců právě z pracovní skupiny 

vzešel požadavek na vyjednávání s obcemi na Policku, které by se mohly do tohoto projektu 

také zapojit. Dále pokračovala odpovědí na druhou otázku. Turisté jsou v posledních letech 

http://www.broumovsko.cz/
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velmi nároční (vysoké požadavky na infrastrukturu, informace, čistotu atd.), protože je třeba 

jim nabízet něco adekvátního jejich požadavkům. Abychom do našich koutů přivedli více 

turistů, kteří je tu zdrží déle, než na 1 den, musíme je začít lákat na vhodně zvolenou 

marketingovou kampaň (Adršpašské skály atd.). 

V. Friml – Nároční turisté jsou potřební, protože bez nich bychom neměli podnikatele. 

J. Vaněček – Nejsme si jisti, zda není název Geopark zavádějící. Máme strach z toho, 

aby ho lidé nevnímali jako další omezení (obdoba CHKO). 

JUDr. Růčková – Je přesvědčená, že nový pojem (geopark) je nutné dostat do 

povědomí občanů, a to za pomocí jasných faktů, která byla zmíněna na počátku prezentace. 

Jednoznačně víme, že geopark na území nepřináší žádná další ochranná opatření pro 

zachování přírody. Pokud však jde o názory obyvatel, jak je třeba zmínit, že lidé i na tato 

opatření reagují – viz téma těžby břidlicových plynů. 

JUDr. Růčková dále zmínila, že pokud vznikne geopark na území CHKO 

Broumovsko, určitě bude nezbytný vznik nové samostatné společnosti (o.p.s.), která bude 

zajišťovat životaschopnost geoparku ve všech ohledech. Ráda by geopark viděla jako 

společnou platformu pro stupeň ochrany přírody a cestovní ruch. 

J. Rotter – Vidí problém v komerčním zásahu do cestovního ruchu, jako např. 

Adršpašské skály, které patří k nejnavštěvovanějším místům CHKO Broumovska. 

Ing. Krtička – Pro rozvoj cestovního ruchu, je stejně tak jako pro rozvoj průmyslu, mít 

počáteční kapitál. Měli bychom se tedy bavit konkrétněji o finanční náročnosti této myšlenky. 

JUDr. Růčková – Finance jsou samozřejmě významnou otázkou, proto Broumovsko 

společně s Radkówem realizuje projekt „Geoturistika: první kroky“, z čehož by tyto 

skutečnosti měly být patrné a zároveň by měl projekt sloužit jako podklad pro realizaci 

myšlenky geoparku na území CHKO Broumovsko. 

Předsedkyně MAS Broumovsko se také domnívá, že díky existenci geoparku na 

našem území bude možné čerpat více finančních prostředků na infrastrukturu cestovního 

ruchu. 

J. Vaněček – Spolupráce s polskými partnery je náročná. Spousty výstupů česko-

polských projektů je vytvořených bezhlavě, aniž by se s kýmkoli poradili – viz poslední 

publikace, v níž jsou nesmyslné informace a nekvalitní fotografie. 

V. Vítek – Souhlasí s J. Vaněčkem. Ale také vidí problém v oslovování podnikatelů, 

aby se podíleli na tvorbě nových propagačních materiálů. 

JUDr. Růčková – Mají podobné zkušenosti. Vznik geoparku může být impulsem k 

užší spolupráci obcí a podnikatelů, k docílení vzájemné potřebnosti. 

MUDr. Richter – Pokud se tedy rozhodneme pro vznik geoparku, kde je potřeba začít? 

Co pro to můžeme udělat právě my? 

JUDr. Růčková – Pokud se podaří Geopark Broumovsko ustavit, tak je třeba začít 

pracovat na vytvoření rozvojové strategie, která určí priority a potřeby. 

Na závěr následovalo shrnutí projektu „Geoturistika: první kroky“, což je společný 

projekt MAS Broumovsko+, o. s. a Gminy Radków. Celkový rozpočet podpořeného projektu 

je ve výši 28.764,85 EUR (dle kurzu 25,- Kč/EUR je výše 719.121,25 Kč). Vlastní podíl ve 

výši 15% činí 5.076,15 EUR (tj. 126.903,75 Kč). Projekt se realizuje od 1. 9. 2012 do 28. 2. 

2014. Aktivity projektu jsou: evaluace a analýza plánu rozvoje Broumovska, vč. návrhu 

základní strategie rozvoje území s přihlédnutím ke geoturistice, pasport naučných stezek, 

cyklostezek, památek, parkovišť, pramenů vody atd., vydání brožury ke geoturistice, mapové 

podklady, fotografická soutěž (Geofaktor ve fotografiích) a výstava, webové stránky, 2 výlety 

pro školní děti, závěrečná konference. 

MAS Broumovsko+, o. s. oslovilo členy DSO Policka s žádostí o příspěvek v poměrné 

výši dle počtu obyvatel z částky 172.000,- Kč (tj. vlastní podíl 127.000,- Kč + 45.000,- Kč 

náklady na zajištění úvěru a úroky). Koeficient je 6,88 Kč/obyvatel. Veškeré výstupy projektu 
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se pak samozřejmě stanou i výstupy použitelnými pro DSO Policka. 

Na základě proběhlé diskuze bylo řečeno, že konečné stanovisko k této žádosti bude 

přijato na dalším veřejném zasedání výboru svazku. Do té doby bude možné nad tématem 

nadále diskutovat. 

Předsedkyně společně se starostou hostitelské obce poděkovali paní JUDr. Růčkové za 

vyčerpávající informace k tématu geoparku. 

 

5) RŮZNÉ 

Následovala diskuze, v rámci které bylo položeno hned několik dalších bodů 

k projednání. 

 

Žádost p. Záliše 

Fotograf a grafik Jan Záliš oslovil členy výboru s nabídkou finanční podpory jeho 

projektu „BROUMOVSKO, Krajina architektury & architektura kraji objektivem Jana 

Záliše“, jehož výstupem bude knižní obrazová publikace s texty pana Miroslava Otteho. 

Uvažovaná prodejní cena je ve výši 495,- Kč. 

Aktuální podrobnosti doplnila předsedkyně Mgr. Jenková, která s žadatelem před 

jednáním hovořila. Hlavním smyslem knihy je fotografické představení architektonických 

památek – kostelů – za doprovodu stručného textu. Pan Záliš prosí, zda by mohly obce, 

v případě zájmu, sdělit závazný počet kusů, který by si v červnu 2013 odebraly. Samozřejmě 

je připraven prezentovat hotovou maketu. 

Kniha se objeví ve 2 jazykových mutací – angličtině a němčině. Diskuse se rozvířila 

nad otázkou, proč nezvolil jazyk polský. Někteří toto považují za neloajální vůči našim 

polským partnerům. Předsedkyně oponovala tím, že další jazykovou mutací by prodejní cena 

knihy vzrostla nad 500,- Kč, čemuž se autor brání. V případě, že by však někdo věděl o 

znalém tlumočníkovi z češtiny do polštiny, který nebude za své služby vyžadovat neúměrně 

vysoký honorář, tak bude p. Záliš vděčný. 

Některé zástupce obcí Policka nabídka neoslovila, ostatní si ji promyslí do 3. 4. 2013. 

 

Změna stanov DSO Policka 

Členské obce byly požádány o projednání změny stanov DSO Policka v jednotlivých 

zastupitelstvech obcí. Změna se týká rozšíření kapitoly VII. Orgány svazku odst. 1 o písmeno 

o) „Schvaluje účetní závěrku“. Tuto změnu je třeba schválit co nejdříve. 

Důvodem tohoto úkonu je účinnost zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a který stanovuje povinnost 

vybraných účetních jednotek (kam patří i DSO) schvalovat účetní závěrky. Dobrovolné 

svazky obcí by měly své účetní závěrky schvalovat v nejméně tříčlenných orgánech. Proto 

bude nejsnazší o tento úkon rozšířit kompetence Výboru svazku. 

Poté, co bude změna stanov projednána v jednotlivých zastupitelstvech obcí Policka, 

proběhne projednání ve Výboru svazku. 

 

MAS Stolové hory, o. s. 

Předseda MAS Stolové hory, o. s., který byl přítomen zasedání výboru svazku obcí 

Policka, informoval o aktuálním dění a vizi do budoucna – příprava na tvorbu ISRÚ. 

Dotazníky k preferencím jednotlivých opatření/podopatření byly vyhodnoceny (výsledky 

budou zaslány společně se zápisem z tohoto jednání). Je třeba aktuálně pracovat na 

činnostech, které podpoří tvorbu analytické části ISRÚ a také je třeba určit jednotlivé 

pracovní skupiny, které se postarají o vytvoření dotazníků pro konkrétní skupiny. 
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Běh z Police do Police 

Další ročník recesistické akce Běh z Police do Police bude po dohodě s obcí Žďár nad 

Metují opět spojen se Svatojánským jarmarkem. Termín akce je 22. 6. 2013, tj. sobota. Dle 

informací starosty obce Žďár nad Metují bude ideálním časem příjezdu na Svatojánský 

jarmark cca v 13,30 hodin. Poté by mělo proběhnout krátké šermířské představení. Ale 

podrobnosti budou ještě upřesněny. 

 

Mobilní pódium 

Předsedkyně vznesla dotaz na spokojenost/nespokojenost s organizačním zajištěním 

montáže a demontáže mobilního pódia Automotoklubem v Polici nad Metují. Jednoznačně 

jsou všichni s jejich spoluprací spokojeni. Pódium je již na některé termíny rezervováno. 

 

Společné jednání Rady města Police nad Metují a Broumov 

V předchozích dnech se dle domluvy konalo společné jednání členů Rady města 

Police nad Metují a Broumov, jehož cílem bylo především utužování přátelských vztahů. 

Z toho jednání vzešlo mnoho podnětů, především pak možné sdružování DSO Policka a 

Broumovska. 

 

Gymnázium Broumov 

Dle aktuálních informací předsedkyně svazku prezentovala zprávu, že Gymnázium 

Broumov bude po dobu 4 let finančně podporováno Královéhradeckým krajem. Cílem je 

pokus o zachování životaschopnosti střední školy. 

Ředitel školy uvažuje o rozšíření studijního směru – o technický obor. Předjednána je 

spolupráce s firmou VEBA, textilní závody, a. s., PROMA REHA, s. r. o. a CEDIMA 

Meziměstí, s. r. o. 

 

Nadace Hospital Broumov 

Předsedkyně svazku je členkou Správní rady Nadace Hospital Broumov. V rámci 

posledního zasedání členů Správní rady byla umožněna prohlídka prostor nemocnice. Cílem a 

snahou všech, kteří pracují na rozvoji této nemocnice, je nejen zachování ambulantní péče, ale 

také zachování lůžkové části následné péče. V posledních několika letech došlo k rozsáhlé 

modernizaci technického, ale i běžného vybavení nemocnice. 

 

100 let koňské stříkačky 

Obec Suchý Důl připravuje oslavy k výročí 100 let koňské stříkačky tamních 

dobrovolných hasičů. Oslavy se uskuteční v sobotu 20. července 2013. Pozváni jsou všichni 

majitelé koňských stříkaček z ČR. 

 

Školství na Policku 

Dalším bodem diskuze bylo základní školství na Policku a struktura členů školské 

rady. Zástupci obce České Metuje vznesly dotaz, proč nejsou ve školské radě jednotliví 

zástupci obcí Policka? 

Mgr. Škop dotaz vysvětlil jednoznačně. Ze zákona je stanoveno, v jakém počtu má 

školská rada fungovat (s ohledem na velikost školy). Školská rada Police nad Metují musí mít 

celkem 9 členů, z toho jsou 3 členové za samosprávu, 3 členové z řad učitelů a 3 členové z řad 

rodičů. Není tedy možné, aby dalších celkem 7 členských obcí mělo ve školské radě své 

zástupce. Je však možné se zasedání tohoto orgánu zúčastnit v roli hosta, jak již bylo členy 

školské rady nabídnuto. Doposud se však jejich jednání nikdo nezúčastnil. 

Pokud budou mít obce připomínky nebo podněty pro jednání školské rady, určitě je 

možné členům vše zaslat a zařadit toto k projednání na nejbližší další schůzi. 
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Výběrové řízení – likvidace odpadů 

V. Vítek se dotázal zástupců Police nad Metují na výběrové řízení k likvidaci odpadů. 

V případě, že své postavení neobhájí firma Marius Pedersen, a. s., mohlo by to mít následky i 

pro okolní obce – zvýšení nákladů na svoz. 

Mgr. Jenková i Mgr. Škop argumentovali, že tomu tak určitě není. Město Police nad 

Metují se chce tímto způsobem pokusit o snížení nákladů a zvýšení kvality. 

 

Autobusová zastávka na Machov  

Ing. Krtička tlumočil připomínku občanů Machova k absenci mobiliáře (lavička, 

odpočívadlo…) na autobusovém stanovišti v Polici nad Metují. 

Mgr. Jenková sdělila, že mobiliář je již připraven k montáži (bude záležet na 

příznivosti počasí). 

 

Parkovací karty 

Další bod diskuze patřil parkovacím kartám a zájmu o ně mezi občany obcí Policka. 

Starostové obcí sdělili, že zájem není takový, jaký předpokládali. 

 

Zimní údržba 

V. Friml poděkoval za obec Velké Petrovice Technickým službám Police nad Metují 

za dobrou spolupráci při údržbě chodníků v zimních měsících (trasa Police nad Metují – 

Velké Petrovice, železniční stanice). 

 

Veřejná setkání obcí Policka 

Ing. Podstata navrhl, aby veřejná zasedání obcí Policka probíhala formou prezentace 

obce, která bude spojena s prohlídkou nově vybudovaných prvků, které povedou k vzájemné 

inspiraci. 

Předsedkyně reagovala, že i ona by tento způsob setkávání uvítala. Také považuje za 

vhodnější na veřejná zasedání nezvat hosty – aktuální problematiku mohou řešit na 

pracovních jednáních s tím, že usnesení budou schvalována na těch veřejných. 

 

6) ZÁVĚR 

Na závěr předsedkyně svazku Ida Jenková poděkovala všem přítomným za účast a 

starostovi hostitelské obce za příjemnou atmosféru. 

 
 

Zapsala: Eva Pápaiová 

V Polici nad Metují dne 29. března 2013 

 

 

 

 

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

 Mgr. Ida Jenková Vladislav Friml 

 předsedkyně svazku ověřovatel 


