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ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2013 
konaného dne 12. 12. 2013 v 15,00 hod. 

v restauraci Bouda v České Metuji 
 

Přítomní členové: I. Jenková – předsedkyně, V. Friml, J. Krtička, M. Maroul, V. Tlapák, 

V. Vítek, J. Vaněček, P. Šubíř 

 

Nepřítomní členové:  
 

Hosté:   místostarostové a účetní obcí  

 

Zapisovatelka: Ing. H. Ištoková 

 

Ověřovatel:   J. Vaněček  
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva Kontrolní komise za rok 2013 

3) Volba místopředsedy DSO Policka 

4) Členský příspěvek na rok 2014 

5) Rozpočtové opatření 

6) Rozpočtový výhled 

7) Rozpočtové provizórium na 1. čtvrtletí 2014 

8) Žádost o dotaci z POV KHK 2014 

9) Žádost o dotaci „Manažer DSO Policka 2014“ 

10) Založení Destinační společnosti 

11) Různé 

12) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal starosta hostující obce Jaroslav Vaněček, všem poděkoval za přijetí 

účasti na pátém a současně posledním veřejném zasedání výboru svazku obcí Policka v roce 

2013. V krátkosti představil historii obce, seznámil s realizovanými projekty (úprava návsi, 

sociální zařízení v kulturním domě) a dále s připravovanými žádostmi o dotace (teplovod od 

biostanice pro vytápění mateřské školy a kulturního domu, zateplení kulturního domu) 

Předsedkyně přítomné členy a hosty seznámila s navrženým programem. Jmenovala 

zapisovatele – Ing. Helenu Ištokovou a ověřovatele zápisu – Jaroslava Vaněčka.  

 

2) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2013  

Přítomné p. Ing. Podstata seznámil se zprávou kontrolní komise, která proběhla ve 

středu 11. prosince 2013. Výsledek kontroly - nebyly nalezeny žádné chyby ani nedostatky. 
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Usnesení č. 01/05/2013 

Výbor DSO Policka bere na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2013. 

 Pro: 8  Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

3) VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY DSO POLICKA 

Navržení kandidáti: Vítězslav Vítek 

 

Usnesení č. 02/05/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje, aby místopředsedou pro další volební období 2013 -

2014 byl zvolen pan Vítězslav Vítek 

 Pro: 7  Proti:  0  Zdržel se: 1 

 

4) ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2014 

V současné době je výše členského příspěvku jednotlivých obcí DSO Policka ve výši 

17,- Kč/obyvatel. Navrženo bylo zachování této výše. 

Pravidelný členský příspěvek bude vybírán současně s příspěvkem za členství ve 

Svazu cestovního ruchu Branka. Tento příspěvek činí 6,- Kč/obyvatel, tj. celkem 23,- 

Kč/obyvatel. 

 

Usnesení č. 03/05/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje výši členského příspěvku pro rok 2014 na 17,-

Kč/obyvatele.  

Pro: 8  Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

5) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 3/2014 

Členům bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2013. Následovalo jeho schválení. 

 

Usnesení č. 04/05/2013  

 Výbor DSO Policka schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. Navýšení příjmů 

rozpočtu o částku 39.250,- Kč, navýšení výdajů o částku 69.000,- Kč a změnu financování ve 

výši 29.750,- Kč. 

 Pro: 8  Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

6) ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2016 

S ohledem na neaktuálnost Rozpočtového výhledu DSO Policka 2011 – 2015 byla 

navržena jeho úprava. 

 

Usnesení č. 05/05/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje nový Rozpočtový výhled DSO Policka 2014 – 2016. 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

7) ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM NA 1. ČTVRTLETÍ 2014 

Byla předložena pravidla rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí 2014. Následovalo 

jeho schválení. 

 

Usnesení č. 06/05/2013 

 Výbor DSO Policka schvaluje přijetí pravidel rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí 

roku 2014. 

 Pro: 8  Proti:  0 Zdržel se: 0 
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8) ŽÁDOST O DOTACI Z POV KHK 2014 

Královéhradecký kraj předložil výzvu k předkládání žádostí v rámci POV KHK na rok 

2014 s termín do 13. prosince 2013. Členové svazku se rozhodli využít této výzvy ke zvýšení 

prostor pro zázemí při pořádání různých kulturně společenských akcích, a sice formou 

dovybavení pártystany a lavicemi se stoly. Celkové náklady projektu jsou ve výši 141.000,- 

Kč, z nichž je požádáno o dotaci ve výši 50%. 

Diskutovala se otázka umístění vybavení, pokud se podaří v rámci dotace uspět. Bylo 

navrhováno, stejně jako u stanu, požádat automotoklub.  

 

Usnesení č. 07/05/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje podání žádosti „Živě na Policku“ v rámci dotačního 

programu Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj. 

 Pro: 8  Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

9) ŽÁDOST O DOTACI „MANAŽER DSO POLICKA 2014“ 

Jak každý rok i letos Královéhradecký kraj zveřejnil výzvu na předkládání grantových 

žádostí v rámci dotačního programu – Regionální rozvoj, které je možné předkládat od 

2. ledna 2014 do 3. února 2014. 

 

Usnesení č. 08/05/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje podání žádosti „Pečovatel DSO Policka 2013“ v rámci 

dotačního programu Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj. 

 Pro: 8  Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 

10) ZALOŽENÍ DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI 

Několik posledních pracovních jednání DSO Policka bylo věnováno právě tématu 

založení Společnosti pro destinační management Broumovska. 

Členům DSO Policka byla předložena Zakládací smlouva Společnosti pro destinační 

management Broumovska, předána také byla zpráva o budoucí spolupráci DSO Broumovska 

s Brankou, o. p. s. 

 

Usnesení č. 09/05/2013 

Výbor DSO Policka souhlasí se založením Společnosti pro destinační management 

Broumovska společně s Dobrovolným svazkem obcí Broumovska a Agenturou pro rozvoj 

Broumovska, o. s. 

Současně DSO Policka nominuje 5 svých členů, aby obsadili následující pozice: 

1. Pavel Šubíř – člen Správní rady 

2. Ing. Jiří Krtička – člen Správní rady 

3. Vítězslav Vítek – člen Správní rady 

4. Vladislav Friml – člen Dozorčí rady 

5. Mgr. Miroslav Maroul – člen Dozorčí rady 

 Pro: 5  Proti: 3  Zdržel se: 0 

 

I. Jenková vyjádřila svůj postoj k dané problematice. Upozornila, že práce v destinační 

společnosti je velmi náročná. Seznámila se svými zkušenostmi z Branky. Branka se 

prezentovala na jednání zastupitelstva města Police nad Metují (11.12.) V hotelu Tomy 

proběhla valná hromada Branky. Hlavním cílem je celistvost Kladského pomezí, které je 

jedinou uznávanou turistickou oblastní v celém regionu. Broumovsko se stále vyčleňuje. 

Zvažuje ale vstup do Kladského pomezí. Policko bude ve dvou společnostech. Otázkou je 



- 4 - 

vztah ke Královéhradeckému kraji, k agentuře Czech Tourism. Pan Birke (starosta Náchoda) 

přislíbil pomoc v prosazování turisticky významné oblasti Kladské pomezí jako jediného 

celku, který bude jediným partnerem kraje, Czech Tourismu. S Broumovskem zatím dochází 

k rivalitě. Aktuálně byla snaha o spolupráci v připravovaném projektu v ROPu. Původně pan 

Školník chtěl realizovat společný projekt. Následně ale společnou žádost odmítl.  

Ing. Krtička – nelíbí se mi, že DSO Broumovska slibuje vstup do Branky, který 

následně odvolá. Úroveň destinační společnosti a Branky by měla být krajská – nejvyšší.  

p. Friml – existuje dohoda, že do destinační společnosti Broumovsko vstoupíme jako 

celek na rok, na zkoušku – bez navýšení finančních prostředků. V rámci Broumovska budeme 

podporovat Branku.  

p. Vítek – i díky aktivitám Broumovska se rozšířila prezentace Branky na celém území 

a zlepšilo se povědomí o její činnosti.  

I. Jenková – jak jsem již uvedla, práce v destinační společnosti je náročná a já 

vzhledem k mým činnostem v rámci Branky, nemám kapacitu pro další aktivity. Navrhuji, 

aby byla jmenována zodpovědná osoba v rámci Policka, která bude mít na starosti řízení a 

koordinaci veškerých činností v nově vzniklé společnosti za část Policka.  

Touto osobou byl navržen pan Pavel Šubíř. 

 

Usnesení č. 10/05/2013 

Výbor DSO bere na vědomí, že se pan Pavel Šubíř stane za Policko hlavním 

koordinátorem aktivit v rámci Společnosti pro destinační management Broumovska.  

 Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 2 

 

11) RŮZNÉ 

Představení knihy Broumovsko na historických zobrazeních 

Na jednání zavítal pan Petr Bergmann, autor této historické publikace. Přinesl 

každému starostovi jednu knihu. Křest knihy aktuálně probíhá ve všech obcích, které se na 

tvorbě podílely. Původně byly před vydáním knihy osloveny i obce Policka, ale nebyl zájem. 

Pan Bergrann vydal 1. díl knihy, na které pracoval 18 měsíců. Výsledkem je 728 stran 

historických dat, kvalitních reprodukcí starých map, grafik, pohlednic atd. Na příští rok 

plánuje vydání 2. dílu knihy, který bude zahrnovat Stárkovsko, Machovsko, Policko. Požádal 

o pomoc při získávání materiálů z archivů obcí i místních sběratelů.  

Náklad knihy o Broumovsku je 3 tis. ks. Vydání knihy podporovalo 200 subjektů, 

podařilo se získat cca 500 tis. Kč sponzorsky. Cena knihy je 890 Kč. Přímý prodej zajišťuje 

pan Bergmann, při objednávce nad 10 ks nabízí slevu. Knihu bude možné zakoupit také 

v informačních centrech.  

 

Slavnosti, řemesla a tradiční produkty česko-polského příhraničí – Policko 

Projekt realizovaný ve spolupráci s partnerskými obcemi (Suchý Důl, Velké Petrovice, 

Žďár nad Metují a Radków) za podpory EU – prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 

 

Výstupy: 

- fotografická soutěž (27. září 2013 – vyhlášení výsledků) 

- výstava soutěžních fotografií (18. října 2013 – vernisáž) 

- 2ks digitálních fotorámečků 

- stolní týdenní kalendáře (oficiální náklad 800 ks, ve skutečnosti 500 ks) bude 

smazáno 

- obrazová publikace včetně básní (příští týden půjde do tisku) 

- leták A4 s mapou a významnými atraktivitami na Policku a Radkówsku (bude 

realizováno až v lednu 2014, fakturováno v prosinci 2013) 
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- propagační předměty (konvičky, flashky, tužky, tašky) 

- www.starepolicko.cz bude spuštěno v následujícím týdnu 

 

Různé informace I. Jenková 

- V rámci poslední výzvy pro podávání žádostí v Euroregionu Glacensis připravujeme 

menší projekt (80 – 100 tis. Kč) zaměřený na bezpečnost. Příští týden mám v Náchodě 

setkání s policejním prezidentem a chci mimo jiné řešit spolupráci v oblasti 

bezpečnosti dětí a seniorů.  

- přestavení projektu Play Broumovsko – upozornění na setkání 16.12. v Broumově 

- projekt opravy staré Walzlovy továrny v Meziměstí – informace o návštěvě v rámci 

setkání starostů měst Náchodska 

- Vánoční výstava v Radkově – za Polici pojede 6 lidí, dále se zúčastní Suchý Důl, 

Žďár, za Velké Petrovice p. Friml. Připomínka – je třeba vědět termíny s dostatečným 

předstihem, protože je náročné vůbec výstavu připravit.  

- školení k novému občanskému zákoníku – byl požádán Mgr. Adámek, dne 7.1. bude 

domluven konkrétní termín, obce budou informovány. Je zájem udělat školení pro 

širokou veřejnost 

- rekonstrukce silnice – 31.3. – 24.8. rekonstrukce silnice v Bukovici, bude kompletní 

uzavírka, objízdná trasa pro os.automobily a autobusy přes Suchý Důl (p. Vítek – jako 

starostu mě nikdo neinformoval, trasa vede po místní komunikaci) 

 

Ing. Krtička 

- proběhla schůzka k projektu meziobecní spolupráce. Mám obavy, že výsledné 

materiály budou nástrojem pro slučování malých obcí.  

Mgr. Škop – je třeba dbát na to, aby výstupy odrážely skutečný stav, tedy že obce 

slučování nechtějí.  

- Aktuální informace ohledně MAS – má přes ně jít 30 – 40 mld. dotací. Je třeba mít 

profesionálního managera, není možné rozdělit práci mezi několik lidí.  

Mgr. Škop – v lednu bude valná hromada, stále se čeká na pokyny MZe ohledně 

tvorby strategie a nejsou finanční prostředky na plat managera. Je možné jít 

navýšením členského příspěvku obcí.  

Přítomní vyslovili nutnost profesionalizace i za cenu navýšení tohoto příspěvku, je 

třeba s ním počítat při tvorbě rozpočtu roku 2014. 

- Sdružení místních samospráv vydala petici za zachování pošt v menších obcích – 

žádost o podporu.  

 

12) ZÁVĚR 

Na závěr předsedkyně svazku Ida Jenková poděkovala všem přítomným členům za 

účast. 

 
 

Zapsala: Ing. Helena Ištoková 

V Polici nad Metují dne 12. prosince 2013 

 

 

 

 

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

 Mgr. Ida Jenková Jaroslav Vaněček 

 předsedkyně svazku ověřovatel 

http://www.starepolicko.cz/

