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ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2014 
konaného dne 13. března 2013 v 9,00 hod. 

ve velké zasedací místnosti Městské úřadu v Polici nad Metují 
 

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

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

 

Zapisovatelka: E. Pápaiová  

 

Ověřovatel:    
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Abdikace předsedkyně 

3) Volba předsedy 

4) Schválení žádosti o dotaci „ Chovejme se bezpečně, sousede“ 

5) Příprava rozpočtu 2014 

6) Vyřazení majetku 

7) Různé 

8) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítala předsedkyně svazku Mgr. Ida Jenková, představila navržený program, 

který se rozšířil o bod č. 6 – Vyřazení majetku a k němuž neměl nikdo připomínek- 

Jmenovala zapisovatele – Evu Pápaiovou a ověřovatele zápisu – Vladislava Frimla  

 

2) ABDIKACE PŘEDSEDKYNĚ 

Před tímto setkáním, tj. 5. března 2013, současná předsedkyně DSO Policka avizovala 

svou abdikaci na post předsedkyně sdružení. Důvodem je pracovní vytížení, které jí 

nedovoluje věnovat se činnost předsedkyně svazku tak, jak by si přála. 

Friml – Proč abdikovat okamžitě? 

Vítek – Bylo by vhodné, aby předsedkyně ještě ukončila své funkční období. 

Mgr. Maroul – Souhlasím, že jde o nevhodné období. 

Mgr. Škop – Jedná se o svobodné rozhodnutí. 

 

Usnesení č. 01/01/2014 

Výbor DSO Policka bere na vědomí abdikaci současné předsedkyně svazku 

Mgr. Idy Jenkové ke dni 13. března 2014. 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

3) VOLBA PŘEDSEDY 

S ohledem na abdikaci předsedkyně svazku je nutné zvolit nového předsedu sdružení. Dle 

stanov je předseda jmenován na dobu 2 let, aktuálně s platností od dnešního dne. 

Friml – Navrhuji, aby předsedou byl pan Vítek. 
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Vaněček – Souhlasím s návrhem pana Frimla, aby předsedou sdružení byl současný 

místopředseda. 

Vítek – Souhlasím s návrhem ostatních členů. Můžeme přejít k usnesení a hlasování. 

 

Usnesení č. 02/01/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje, aby předsedou pro další volební období 2014 – 2016 byl 

zvolen pan Vítězslav Vítek 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Tímto usnesením byl zvolen předseda svazku, který byl do stejného okamžiku 

místopředsedou. Proto je nutné, aby byl zvolen i nový místopředseda svazku. Dle stanov 

svazku je místopředseda volen na dobu 1 roku, aktuálně s platností od dnešního dne. 

Friml – Navrhuji, aby místopředsedou byl pan Šubíř. 

Šubíř – Jako neuvolněný starosta bych byl rád, kdyby se funkce místopředsedy ujal 

někdo jiný, proto navrhuji, aby tuto funkci zastával pan Friml. 

Vítek – Taktéž souhlasím. 

Friml – Ano, s návrhem pana Šubíře souhlasím. Můžeme hlasovat. 

 

Usnesení č. 03/01/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje, aby místopředsedou pro další volební období 2014 – 2015 

byl zvolen pan Vladislav Friml. 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

4) SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI „CHOVEJME SE BEZPEČNĚ, SOUSEDE“ 

Projektu s názvem „Chovejme se bezpečně, sousede“ byl v únoru předložen 

v sekretariátu Euroregionu Glacensis. S ohledem na termín prvního veřejného zasedání byla 

tato žádost předložena ke schválení dodatečně. 

Projekt „Chovejme se bezpečně, sousede” spočívá v realizaci osvětových aktivit 

zaměřených na bezpečnou pěší i cyklo turistiku na území Policka a Radkówska. Spousty lidí, 

ať obyvatel tohoto příhraničního území, nebo turistů k nám mířících, neví, jak se v přírodě 

chovat bezpečně, neví, jak se mají před běžným provozem zviditelnit. Také si nevědí rady, jak 

mají poskytout zraněnému první pomoc atd. Dobrovolný svazek obcí Policka, společně se 

svým polským partnerem, jsou vhodnými subjekty k realizaci tohoto projektu, který zahrnuje 

2 skupiny výstupů: 

a) Manuál bezpečnosti 

b) Bezpečnostní prvky/předměty 

Celkové náklady jsou ve výši 4.920,- EUR s tím, že je požádáno o dotaci ve výši 4.182,- 

EUR (kurz pro přepočet 25 Kč/EUR). 

 

Usnesení č. 04/01/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Chovejme se 

bezpečně, sousede“ v rámci sběru žádostí v Euroregionu Glacensis k 15. únoru 2014. 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5) PŘÍPRAVA ROZPOČTU 

Minulý týden byl do všech obcí zaslán Návrh rozpočtu DSO Policka na rok 2014. Tento 

návrh by měl být zveřejněn na všech elektronických i fyzických úředních deskách po dobu 

15 dnů. Jeho schválení bude následovat na příštím veřejném zasedání DSO Policka, které se 

uskuteční v Suchém Dole. Termín bude upřesněn na konci jednání. 

E. Pápaiová upozornila na nevyplacení příspěvek MAS Broumovsko+, který byl 
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v loňském roce schválen. Na semináři „Jak připravit projektovou žádost“ se předsedkyně 

MAS Broumovska přihlásila, zda mohou s příspěvkem v letošním roce počítat. Do té doby 

bohužel byla komunikace ohledně formy příspěvku nulová. Výstupem projektu je kromě 

fotografické soutěže i brožura o Geoparku Broumovsko. Dalšími výstupy však měly být různé 

pasporty stezek – cyklo i pěších, ale také pasporty sakrálních staveb a dalších turisticky 

vyhledávaných míst. 

Mgr. Jenková dodala, že o Geoparku je zmínka i v novinách Zimní.Broumovsko. Kvituje 

aktivity Geoparku Broumovsko a žádá, aby MAS Broumovsko podalo novou žádost na 

aktivity Geoparku na rok 2014 nebo na aktivity projektu, které byly schváleny v loňském 

roce. Rok 2014 je novým rozpočtovým rokem, tudíž není možné z rozpočtu nyní vyplatit 

příspěvek. Ostatní členové souhlasili s navrhovaným řešením. Na příštím zasedání svazku 

může DSO Policka diskutovat o možnosti změny rozpočtu. 

Mgr. Ida Jenková si po prostudování brožurky neodpustila pochvalu, která patří i 

webovým stránkám www.geopark.broumovsko.cz 

 

6) VYŘAZENÍ MAJETKU 

Vzhledem k tomu, že vypršela platnost podmínky držení majetku pořízeného z dotace – 

konkrétně se jedná o X ks dlouhodobého hmotného majektu, které jsou místěny 

v jednotlivých obcích svazku – je možné tento majetek vyřadit z evidence DSO Policka 

převést na obce, v nichž jsou informační panely umístěny. 

 

Usnesení č. 05/01/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje vyřazení níže uvedeného majetku, a to k datu 13. března 

2014, a následný bezplatný převod do majetku jednotlivých obcí, ve kterých je majetek 

umístěn, tj.: 

  

Majetek Umístění 
Invent. 

číslo 

Rok 

pořízení 

Počet 

kusů 

Cena        

v Kč 

lavička s opěradlem 
Žďár nad 

Metují 
DRHM 42 2008 3 11 959,50 

odpadkový koš 
Bezděkov nad 

Metují 
DRHM 43 2008 1 4 522,00 

lavička z litiny - Klasik Machov DRHM 44 2008 6 30 131,00 

dřevěné posezení Suchý Důl DRHM 45 2008 2 10 000,00 

dřevěné posezení Česká Metuje DRHM 46 2008 1 15 000,00 

stojan na kola Česká Metuje DRHM 47 2008 1 5 000,00 

venkovní vitrína 
Police nad 

Metují 
DRHM 48 2008 3 17 814,00 

lavička litinová 
Police nad 

Metují 
DRHM 49 2008 3 12 792,50 

Přívěs AGADOS 
Bezděkov nad 

Metují 
DRHM 53 2009 1 33 126,00 

svářečka CO2 Machov DRHM 54 2009 1 25 514,00 

elektrocentrála Honda Machov DRHM 55 2009 1 29 490,00 

kotoučová pila Narex Machov DRHM 56 2009 1 4 590,00 

sekačka HONDA HRX 53 Bukovice DRHM 57 2009 1 31 990,00 

travní traktor HN 5220 K 
Police nad 

Metují 
DLHM 51 2009 1 89 900,00 

travní traktor MTD JN 200 AT 
Police nad 

Metují 
DLHM 52 2009 1 40 050,00 

lavička Velké Petrovice OE1 2008 1 1 190,00 

lavička Velké Petrovice OE2 2008 4 5 560,00 

http://www.geopark.broumovsko.cz/
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stojan Machov OE3 2008 4 4 233,00 

lavička Bezděkov OE4 2008 10 
22 

311,00 

odpadkový koš Bukovice OE5 2008 3 5 709,00 

stojan na kola 
Police nad 

Metují 
OE6 2008 1 

2 200,00 

reklamní deska 
Police nad 

Metují 
OE7 2008 1 

905,00 

lešenářská koza Machov OE8 2009 2 3 000,00 

 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

7) RŮZNÉ 

Přezkoumání hospodaření DSO Policka za rok 2013 

V úterý 14. ledna 2014 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření DSO Policka za 

rok 2013, které provedly auditorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Přezkoumání 

hospodaření skončilo výsledkem „… Nebyly nalezeny žádné chyby ani nedostatky.“. 

Zpráva o auditu bude schválena společně se Závěrečným účtem za rok 2013. 

 

Zimní noviny 

ZN vydává Kladské pomezí i Broumovsko. Zimní.Broumovsko však bylo dodáno velmi 

pozdě (cca před 3 týdny), autoři těchto novin budou upozorněni. Podoba novin je ale velice 

zdařilá. 

Ing. Krtička – Jsou noviny k dostání na IC? 

Mgr. Jenková – Ano, jsou. 

 

Play Broumovsko 

Mgr. Jenková jednala předešlý den s panem Valdem, zástupcem Broumovska. 

Broumovsko požaduje finanční podporu záměru Play Broumovsko, která je ve svém objemu 

velice finančně náročná. Panu Valdovi tedy doporučila, aby předložili žádost do grantového 

systému města Police nad Metují. Projektu Play Broumovsko vytýká především 

nekoncepčnost a nedostatek v zajištění finančních prostředků. Přesto se pokusí za město 

zajistit pomoc. Také dodala, že Muzeum papírových modelů s Agenturou pro rozvoj 

Broumovska uzavřelo smlouvu, ve které ujednali spolupráci na tomto projektu. 

Ing. Krtička – V předešlém měsíci byla vytipovávána zajímavá místa na Policku, jaký je 

aktuální stav? 

Pápaiová – Prozatím nepřišla žádná reakce. 

 

Česko-polské křesťanské dny, Dny křesťanské kultury 

Mgr. Jenková upozornila na pozdě zaslanou pozvánku z Polska na tyto významné dny. 

Její neúčast však zastoupil pan Kysela. 

Mgr. Jenková vznesla dotaz, zda by se v některé z obcí nenalezl člověk, který by se Dnů 

křesťanské kultury zúčastnil za Policko? 

Tlapák – Co manželé Hrubí z Bukovice? 

Mgr. Jenková – Přijměme to, prosím, formou usnesení. 

 

Usnesení č. 06/01/2014 

Výbor DSO souhlasí s mandátem pro účast manželů Hrubých z Bukovice na Dnech 

křesťanské kultury. 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Velikonoční stoly 

Za město Police nad Metují se této tradiční velikonoční výstavy v polském Radkówě 

zúčastní opět paní Iveta Tautzová, Unie rodičů při ZŠ Police nad Metují.  Z ostatních 

členských obcí Policka se výstavy určitě zúčastní Suchý Důl a Velké Petrovice. 

 

Euroregion Glacensis 

Ve čtvrtek 27. 3. se v Trutnovském Uffu koná zasedání Euroregionu Glacensis. Mgr. 

Jenková se však z důvodu dovolené nebude moci zúčastnit. Vznesla tedy dotaz, kdo se tohoto 

setkání dále zúčastní? 

Suchý Důl bohužel také nebude zastoupen – kvůli jednání o dotaci na rekonstrukci 

společenského sálu. 

Mgr. Jenková také upozornila na další výzvu, kterou zaslal pan Štefek, ohledně dalších 

rozhleden na území Euroregionu Glacensis. Bohužel ji však nenapadlo žádné místo. 

 

MALEDO – Malé Letní Dovádění 

DSO Broumovsko již tradičně pořádání své MALEDO. Nabízejí, abych DSO Policka 

vytvořilo svůj soutěžní tým, který by se případně tohoto sportovního utkání zúčastnil. Mgr. 

Jenková navrhla, abych tento tým sestavil nový sportovní referent města Police nad Metují. 

Akce se uskuteční okolo druhé poloviny června 2014. Nejspíše ve stejný termín, kdy se 

bude konat Svatojánský jarmark a Běh z Police do Police. 

 

Svaz měst a obcí 

Setkání SMO ČR se uskuteční 10. dubna 2014 v královéhradeckém Adalbertinu. Tohoto 

setkání se zúčastní Ing. Krtička, Vítek a Friml. 

 

Školství na Policku 

Na zasedání ZM Police nad Metují byl schválen příspěvek obcí ve výši 5.500,- Kč/žák. 

Zastupitelstvo přislíbilo z tohoto příspěvku financovat rekonstrukci školských zařízení. 

 

Kola pro Afriku 

Na výzvu města Miletín se Police nad Metují přidala k této aktivitě, kdy probíhá sběr 

starých, avšak pojízdných, kol, která následně poputují do Afriky (doprava dětí do škol). 

Police nad Metují již sesbírala 38 kol, avšak doprava je vyslána pouze pro kola nad 40 ks. Dle 

informací bude na Broumovsku tento sběr probíhat také, tudíž se domluvili, že doprava kol 

bude zajištěna společně. Město Police nad Metují tedy prodlouží svou lhůtu do poloviny 

dubna 2014. Budou-li mít zájem se přidat i občané obcí Policka, mohou kola dovážet na 

městskou strážnici k panu Zimovi či Valchařovi. 

 

Rekonstrukce komunikace v Bukovici 

Objížďka při této opravě se bude přímo dotýkat Bukovice, Police nad Metují, Suchého 

Dolu a Žďáru. Mgr. Škop všem obcím připravil podrobnější informace, které mohou zveřejnit 

ve svých zpravodajích. 

Mgr. Jenková dodala, že i z toho důvodu (rekonstrukce komunikace) byl uspořádán Den 

s integrovaným týmem. Dále podotkla, že je samozřejmě domluvena spolupráce se státní i 

městskou policií. 

Mgr. Škop informoval o nesouhlasu CDS se současnou zastávkou na Ostašské ulici, kam 

by se autobus musel vracet (příjezd i odjezd ve směru Suchý Důl) a navrhují její dočasné 

přestěhování ke klášteru. Tento návrh nyní posuzuje kompetentní orgán. 

Vítek – Postrádáme platný jízdní řád. Doposud nám byl zaslán pouze návrh jízdního řádu 

s příslibem, že v pondělí již bude zaslána konečná verze. 
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Šubíř – Vyjádřil své obavy, že pokud bude objížďka probíhat dle současných plánů, tak 

dojde ke ztroskotání. Nic není připravené. Upozornil, že by mělo smysl organizátory 

rekonstrukcí komunikací upozornit, aby přípravy objízdných tras neponechávali na poslední 

chvíli, ale aby tuto kampaň zahájili s dostatečným předstihem. 

Mgr. Škop – Ano, předstih tu určitě není, tudíž jsme tlačení – my, coby zástupci obcí – do 

schvalování něčeho, co třeba ani nechceme, nebo s čím vůbec nesouhlasíme. 

Vítek – SÚS slíbilo, že komunikace objízdných tras dají po ukončení rekonstrukce do 

původního stavu. 

Mgr. Škop – Upozornil na nutnost fotodokumentovat současný stav komunikací. 

Vítek – S objížďkou ale také přicházejí různá omezení v obcích, kterých se to přímo 

dotýká. Jde například o komplikace při převodu krav přes silnici a průjezdnou rychlostí (pan 

Ticháček). 

Tlapák – Rekonstrukce komunikace v Bukovice, včetně objízdné trasy, je „ušita horkou 

jehlou“. Lidé nejsou dostatečně informováni o dopravě v obci a řeší, jako budou své děti vodit 

do školky, školy, či jak se sami dostanou do práce. Obec Bukovice zvažuje, že ulice Na Sibiři 

(nová zástavba) bude průjezdná jen s povolenkou. 

Vítek, Friml – Již nyní lidé mluví o tom, že si to tudy zkrátí. Půjde tedy o vhodné řešení. 

Tlapák – Obec Bukovice má však také obavy z poškození nově opravených chodníků. 

Dále se obává možného odvolání se k rozhodnutí. 

Mgr. Škop – Upřesnil, že i přes odvolání se účastníka řízení nemá rozhodnutí odkladný 

účinek. Větší obavy má však z toho, že délka rekonstrukce komunikace nebude dodržena – 

obdobně tomu bylo při rekonstrukci komunikace mezi Policí nad Metují a Broumovem, kdy 

měla oprava probíhat s úplnou uzavírkou pouze 14 dnů, ale pak se jednalo o 3 měsíce. 

Tlapák – Zdůraznil to, že plánovaná uzavírka nebyla včas projednána se zástupci obcí. 

Mgr. Škop – Do vyjádření za město Police nad Metují uvedl, že by budoucí řešení 

dopravy mělo být součástí stavebního povolení. Bohužel jde o špatnou úpravu aktuální 

legislativy. Smysl by možná mělo obrátit se s touto připomínkou na hejtmana 

Královéhradeckého kraje. 

 

Slavný 

Mgr. Jenková zmínila, že na Slavný jezdí spousty obyvatel z celého Policka venčit své 

zvířecí ratolesti. Proto doporučila, aby se omezilo znečišťování cest, ať obec Suchý Důl 

označí vybraná místa značkami omezujícími volný pohyb psů. 

Friml – Tomu nebude možné zamezit. Jde o problém ve všech obcích. 

Vítek – Souhlasil s místopředsedou. Informoval ale ještě o nově otevřené hospůdce na 

Slavném, která zahájí provoz v pátek 14. března 2014. 

Mgr. Jenková – Gratulovala a doporučila, aby si majitelé/nájemníci vložili inzerát do 

Polického měsíčníku – v rámci podpory cestovního ruchu je první inzerát zdarma. Také 

zmínila, že pan B. Onderčo nabízí k odkupu stánek, která je současně umístěn na sídlišti. 

 

Malířský/Umělecký plenér 

Mgr. Jenková přišla s tím, že bychom mohli zaštítit tento česko-polský plenér, který se 

bude konat přibližně v září 2014. Finanční prostředky bychom poskytli na ubytování a 

občerstvení cca 20 účastníků. Předběžně lze tedy počítat s cca 10.000,- Kč. 

Na příštím veřejném DSO Policka budeme jednat o změně rozpočtu a dalších 

podrobnostech. 

 

Společnost pro destinační management Broumovska 

Pan Šubíř urgoval pracovnici společnosti, slečnu Markétu Hanušovou, aby dodala zápis 

ze zasedání Správní rady. Zápis byl zaslán těsně před dnešním jednáním. Dále se zmínil o 



- 7 - 

spekulacích ohledně Zakladatelské smlouvy. Smlouvy nebyla kompetentním orgánem 

schválena, tudíž bylo nutné založení společnosti řešit již prostřednictvím novely Občanského 

zákoníku. 

Dále pokračoval, že společnost chce spolupracovat s Kladským pomezím. Jde o to, že 

názory ohledně vyjednávacích skupin se různí. Policko však kladlo na setkání důraz na to, aby 

se Broumovsko stalo součástí Kladského pomezí. Broumovsko, ale i Kladské pomezí, má 

obavy, že budou muset přijmout pokyn nadřízeného orgánu a vydávat tak např. společné 

Zimní noviny. 

Mgr. Jenková – Shrnula členění ČR na tzv. turisticky významná území. Toto členění 

uznává i Czech Tourism. Servisní organizací Kladského pomezí je Branka, a ta respektuje 

území Kladského pomezí celé, a to i včetně Broumovska, které není členem společenství – 

vyjma Teplic nad Metují, Adršpachu a Martínkovic, Ti členy jsou a využívají všech výhod. 

Již před lety se hovořilo o tom, aby se Kladské pomezí přejmenovalo na Náchodsko-

Broumovsko. Jednoznačné stanovisko bylo ne. 

Mgr. Jenková dále pokračovala tím, že Branka zaměstnává 2 pracovnice na hlavní 

pracovní poměr, a že členský příspěvek obce je 6,- Kč/obyvatel/rok. Během dnešního jednání 

se snažila ostatním členům svazku demonstrovat, že s Broumovskem jako Policko i město 

Police nad Metují spolupracujeme, a to na nadstandardní úrovni, a proto nesouhlasí 

s postupem Broumovska, které se snaží spolupráci uzavřít prostřednictvím dohody. Touto 

cestou totiž Kladské pomezí přijde o finanční prostředky, které budou odejity pouze na 

Broumovsko. 

 

8) ZÁVĚR 

Na závěr Ida Jenková poděkovala všem přítomným za účast. 

 
 

Zapsala: Eva Pápaiová 

V Polici nad Metují dne 25. března 2014 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Vladislav Friml 

 předseda svazku ověřovatel 


