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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2013 
konaného dne 28. května 2013 v 15,00 hod. 

v restauraci Lucky Luck v Bukovici 
 

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

V. Vítek, V. Tlapák, Mgr. M. Maroul, J. Vaněček 

 

Nepřítomni:    
 

Hosté:   místostarostové obcí, účetní 

 

Zapisovatelka: E. Pápaiová  

 

Ověřovatel:   V. Tlapák 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Obec Bukovice 

3) Změna stanov DSO Policka 

4) Závěrečný účet za rok 2012 

5) Schválení účetní závěrky 2012 

6) Přezkoumání hospodaření za rok 2013 

7) Žádost o slevu na nájemném – mobilní pódium 

8) Žádost o dotaci z POV KHK 2013 

9) Účast na projektu „Geoturistika : první kroky“ 

10) Různé 

11) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal starosta hostitelské obce pan Václav Tlapák. Výbor svazku je 

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

Dále jmenovala zapisovatele – Evu Pápaiovou a ověřovatele zápisu – Václava Tlapáka.  

 

2) OBEC BUKOVICE 

Zástupci hostitelské obce si připravili krátkou prezentaci jak z historie obce, tak ze 

života místních obyvatel. 

Obec Bukovice se v roce 1990 osamostatnila od města Police nad Metují, což je 

významný a historický mezník. Bukovice je rozlohou nejmenší obcí mikroregionu Policko – 

disponuje celkem 244 ha půdy. Následně byly zmíněny významné památky obce (dům čp. 3, 

pomník padlých z 1. a 2. světové války, barokní sloup a další) a demografické údaje, 

především o počtu obyvatel (v roce 2003 – 393 obyvatel, nyní v roce 2013 – 362 obyvatel) a 

jejich struktuře. 

Obec má silný sbor dobrovolných hasičů, kteří obhajují své vítězství – aktuálně 

vyhráli na soutěži SDH ve Žďáru nad Metují – TJ Sokol a aktivní podnikatele. 
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Obec by v budoucnu ráda opravila a doplnila kanalizaci, zateplila fasádu školy a 

vyměnila zde okna (podána žádost o dotaci) a opravila místní komunikace. 

Po dlouhých jednáních, již od roku 2000, má obec aktualizovaný územní plán. 

Nejdiskutovanějším bodem byl plánovaný obchvat za obydlenou lokalitou, která je ideálním 

místem pro zástavbu rodinnými domy, což se jim podařilo obhájit. 

V pravidelných intervalech vychází tzv. Občasník, místní periodikum, které slouží 

k informovanosti občanů. 

Místostarosta Bukovice informoval o sběrném dvoru, který redukoval počet 

kontejnerů a skladovacích ploch v obci 

P. Šubíř – Kolik finančních prostředků Vám ročně zbývá na investice, odečtete-li 

mandatorní výdaje? 

V. Tlapák – Celkový rozpočet je ve výši 3,5 mil. Kč, po odečtení všech nutných 

výdajů nám zbývá cca 300 – 400 tisíc Kč na investice. 

Předsedkyně poděkovala za prezentaci obce. 

 

3) ZMĚNA STANOV DSO POLICKA 

S ohledem na zákon č. 239/2012 Sb. (účinnost od 1. 1. 2013), kterým se mění zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mají vybrané účetní jednotky 

veřejné správy povinnost schvalovat účetní závěrku. Dobrovolné svazky obcí všeobecně patří 

mezi vybrané účetní jednotky, které tuto povinnost mají. Orgán, který by měl schvalovat 

řádnou, resp. mimořádnou, účetní závěrku, musí být nejméně tříčlenný. Bylo proto navrženo, 

aby byly o tento úkon rozšířeny kompetence Výboru svazku. 

 

Usnesení č. 01/03/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje změnu stanov Dobrovolného svazku obcí Policka, která 

se týká rozšíření kapitoly VII. Orgány svazku odst. 1 o písmeno o) „Schvaluje účetní 

závěrku“. 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

  

4) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 

Dobrovolný svazek obcí Policka v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů zveřejnil tento 

návrh na úřední desku po stanovenou dobu ve všech členských obcích DSO Policka. 

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení č. 02/03/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje Závěrečný účet DSO Policka za rok 2012 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5) SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012  

Usnesení č. 03/03/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje Účetní závěrku DSO Policka sestavenou k 31. 12. 2012. 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

6) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

Dne 17. května 2013 DSO Policka obdržel dopis ohledně zabezpečení přezkoumání 

hospodaření ÚSC a DSO za rok 2013. 
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Usnesení č. 04/03/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje žádost o provedení přezkoumání hospodaření za rok 

2013 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 

128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

7) ŽÁDOST O SLEVU NA NÁJEMNÉM – MOBILNÍ PÓDIUM 

DSO Policka obdržel žádost pana Michala Vlčka, vedoucího odboru kultury města 

Rtyně v Podkrkonoší, o snížení nájemného za mobilní pódium, které je ve vlastnictví svazku. 

Toto pódium bude využito při pořádání akce „49. ročníku festivalu dechových orchestrů – 

Koletova Rtyně“, která se uskutečnila ve dnech 25. – 26. května 2013. Všichni jsou srdečně 

na tuto akci zváni. 

 

Usnesení č. 05/03/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje nájemné pódiových desek ve výši 1.000,- Kč. 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

8) ŽÁDOST O DOTACI Z POV KHK 2013 

V rámci rozvoje Policka byla připravena grantová žádost do Programu obnovy 

venkova Královéhradeckého kraje na rok 2013, která je zaměřena na obnovu a úpravu 

veřejných prostranství v celkem 6 obcích Policka. Projekt nese název „Za krásnější Policko“ 

a celkový rozpočet je ve výši 514.850,- Kč z čehož je požádáno o dotaci ve výši 250.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 06/03/2013 

 Výbor DSO Policka schvaluje podání grantové žádosti v rámci Programu obnovy 

venkova Královéhradeckého kraje 2013, dotační titul 3, a to v termínu do 31. května 2013. 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

9) ÚČAST NA PROJEKTU „GEOTURISTIKA : PRVNÍ KROKY“ 

Na 2. veřejném zasedání byla přítomna paní JUDr. Růčková, která požádala DSO 

Policka o účast na projektu „Geoturistika : první kroky“, která byla úspěšně podpořena 

Fondem mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Dle diskuze členů svazku bylo ujednáno, že 

jednoznačný verdikt k této problematice bude vyřčen na další schůzi DSO Policka 

(předpoklad 9. 7. 2013). Do té doby mají zbývající obce možnost tento bod projednat se 

svými orgány (zastupitelstvo, rada) 

 

10) RŮZNÉ 

Podomní prodej 

Starostové diskutovali o podomním a pochozím prodeji, který je možné omezit či 

úplně zakázat nařízením obce. Vzor takového nařízení zašle Ing. Krtička všem členům. 

CKV Pellyho domy 

Informace o personálních změnách na CKV Pellyho domy. Po mateřské se vrátila paní 

Jana Rutarová, která opět funguje na pozici vedoucí CKV. Martina Golová pracovní poměr 

skončila a na její místo nastoupila Mgr. Lenka Slavíková. V případě potřeby se na ně mohou 

starostové kdykoli obrátit. 

Kniha Broumovsko – Jan Záliš 

Na minulém setkání byla představena kniha fotografa z Broumovska. Kniha se již 

objevila na pultech stolů. Prodejní cena je 595,- Kč (nabídka pro obce před tiskem činila 495,- 

Kč). Obdobným způsobem plánuje předsedkyně zpracovat publikaci o Policku. 

Kladské pomezí také připravuje svou knihu. Na grafice pracuje pan Kaválek a 

fotografie dodává pan Umlauf. Objednávky je možné již zasílat. 
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Města na řece Metuji 

BRANKA, o. p. s., destinační společnost pro rozvoj Kladského pomezí, připravuje 

dokumentární film Města na řece Metují, který bude také financovat ze svého rozpočtu. 

Běh z Police do Police 

V sobotu 22. června 2013 se od 12 hodin uskuteční 4. ročník Běhu z Police do Police, 

který bude jako v předchozím roce navazovat na Svatojánský jarmark ve Žďáru nad Metují. 

Před akcí se ještě uskuteční schůzka k přípravě detailů. 

Uzavírka cesty mezi obcí Bukovice a Žďár 

Z řad zastupitelů města Police nad Metují padl dotaz na omezení průjezdu po 

komunikaci mezi obcí Bukovice a Žďár nad Metují – proč není průjezd umožněn všem 

obyvatelům DSO Policka? 

Odpověď je stejná jako na minulých jednáních, kde se toto téma otevřelo, obce (Žďár 

nad Metují a Bukovice) nemají finanční prostředky na údržbu komunikace. 

 

11) ZÁVĚR 

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

starostovi hostitelské obce za příjemnou atmosféru. Další schůze se uskuteční v úterý 

9. července 2013 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Polici nad Metují, a to od 

9
00

 hodin. 

 
 

Zapsala: Eva Pápaiová 

V Polici nad Metují dne 30. května 2013 

 

 

 

 

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

 Mgr. Ida Jenková Václav Tlapák 

 předsedkyně svazku ověřovatel 


