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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2014 
konaného dne 3. dubna 2014 v 15,00 hod. 

v restauraci v Suchém Dole 
 

Přítomní členové: V. Vítek – předseda, V. Friml - místopředseda, Mgr. Ida Jenková, 

Ing. J. Krtička, Mgr. M. Maroul, P. Šubíř, V. Tlapák, J. Vaněček 

 

Hosté:   místostarostové a účetní obcí 

 

Zapisovatelka: E. Pápaiová  

 

Ověřovatel:   Vladislav Friml 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Rozpočet DSO Policka 2014 

3) Schválení účetní závěrky za rok 2013 

4) Směrnice 1/2014, o zadávání veřejných zakázek 

5) Různé 

6) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal předseda svazku, a zároveň starosta hostitelské obce, Vítězslav Vítek, 

představil navržený program, k němuž nikdo neměl připomínek. Jmenoval zapisovatele 

jednání– Evu Pápaiovou a ověřovatele zápisu – Vladislava Frimla. 

Na úvod ještě představil historii obce, její aktivní dotační politiku, občanský život a 

občanskou vybavenost. Doplnil, že obec Suchý Důl je jedinou obcí v České republice, která 

získala všechny stuhy v rámci soutěže Vesnice roku. 

 

 

2) ROZPOČET DSO POLICKA 2014 

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. 01/02/2014 
Výbor DSO Policka schvaluje rozpočet pro rok 2014 jako schodkový. Rozpočtové příjmy 

ve výši 186.143,- Kč, rozpočtové výdaje ve výši 233.946,- Kč a financování ve výši 47.803,-

 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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3) SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 

Usnesení č. 02/02/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje Účetní závěrku DSO Policka sestavenou k 31. 12. 2013. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

4) SMĚRNICE 1/2014, o zadávání veřejných zakázek 

Po přezkoumání hospodaření DSO Policka za rok 2013 bylo auditorkami 

Královéhradeckého kraje doporučeno, aby DSO Policka, z pozice potencionálního zadavatele 

veřejných zakázek, především zakázek malého rozsahu - tedy těch zakázek, které nepodléhají 

specifickým požadavkům zákona o veřejných zakázkách – přijal vnitřní předpis upravující 

zadávání těchto veřejných zakázek. Návrh směrnice byl konzultován s pracovníky Centra 

rozvoje Česká Skalice. 

 

Usnesení č. 03/02/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje nový vnitřní předpis č. 1/2014 – směrnici o zadání 

veřejných zakázek. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

5) RŮZNÉ 

Rekonstrukce komunikace v Bukovici 

K této velké rekonstrukci zahájil diskuzi předseda a zároveň starosta obce Suchý Důl, 

přes niž objížďka vede. Objížďka je pro obec velkou zátěží, především v neukázněnosti řidičů 

– neberou ohled na rychlost v obci. Totéž potvrdili ostatní starostové a místostarostové. 

Tomuto neduhu se však snaží čelit Policie ČR, s níž je výborná spolupráce, a to formou 

dozorování a pokutování neukázněných řidičů. 

Pozitivní reakce sklidil „falešný“ policista, který je připevněný ke sloupu u základní 

školy v Polici nad Metují. 

Vítek – Jaká je cena? 

Mgr. Jenková – Cena je 4.500,- Kč. Po konzultaci s panem Kultem, dopravním 

referentem, bylo umístění v blízkosti školy povoleno. 

Pan Matějec, místostarosta obce Bukovice, navrhl, aby DSO Policka zaujalo 

k problémům okolo rekonstrukce silnice stanovisko. 

Mgr. Jenková – Bylo domluveno, že situace se vyhodnotí po týdnu od započetí prací, což 

doposud nenastalo, proto ještě vyčkejme. 

V souvislosti s touto uzavírkou paní Mgr. Jenková zmínila návštěvu pana prezidenta na 

Broumovsku – na programu je prohlídka kláštera a textilního závodu Veba. Konvoj pana 

prezidenta neplánuje projet objížďkou, byla mu udělena výjimka, tudíž projede ulicí Na 

Sibiři. Zde umístěná značka „Čukotka“, kterou si sami obyvatelé této části umístili, bude 

zakryta, protože by mohla být pro některé řidiče zavádějící. 

 

Play Broumovsko 

Interaktivní výstava byla 28. března 2014 slavnostně zahájena a potrvá až do konce února 

2015. Zástupci Policka obdrželi pozvánku k mimořádné návštěvě této výstavy, a to ve středu 

9. dubna 2014 od 17,00 hodin. Doprava bude zajištěna společně. 

Pořádající Agentura pro rozvoj Broumovska požádala město Police nad Metují o finanční 

podporu této akce. Žádost byla přesunuta do sběru žádosti ve druhém pololetí. Celkové 

náklady výstavy se vyšplhaly na 4 mil. Kč s tím, že nadace pana Karla Janečka věnovala 

1 mil. Kč na bezplatné vstupy dětí základních a mateřských škol z území Broumovska a 
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Policka. 

 

Aktuality z Branky, o. p. s. a Kladské Pomezí 

Mgr. Jenková informovala, že Královéhradecký kraj zřídil komisi cestovního ruchu, která 

je tvořena zástupci destinačních společnosti z celého kraje. Dle reakce ředitelky Branky, paní 

Markéty Venclové, je tento záměr dobrý. 

Pracovnice Branky se snaží průběžně všechny informovat o dění na území Kladského 

pomezí, dále realizují různé projekty, především Toulavý baťoh, připravují edici letních novin 

a další nové propagační materiály. 

 

Personální změny v CKV Pellyho domy 

Místo slečny Mgr. Slavíkové nastoupila nová pracovnice – paní Leona Peterková. Dále 

byl přijat nový sportovní referent, pan Martin Balák. 

 

Běh z Police do Police 

Mgr. Jenková tuto aktivitu konzultovala s místostarostou obce Žďár nad Metují. Obec, 

kde se ve stejný čas bude konat Svatojánský jarmark, plánuje účastníky běhu převést od 

vlakové zastávky traktorem. 

E. Pápaiová vznesla dotaz, zda by petrovičtí mohli opět zajistit občerstvení a posezení na 

vlakové zastávce v Polici nad Metují? 

Friml – Samozřejmě, není problém. Zařídím cokoli potřebného. 

V průběhu měsíce dubna bude na České dráhy vznesen dotaz, zda by opět nepřispěli na 

konání akce bezplatným jízdným na trase Police nad Metují – Žďár nad Metují. 

 

Nadační fond Hospital Broumov 

Nadačnímu fondu se podařilo získat finanční prostředky na 2 pracovnice (pouze 0,25 

úvazek pro každou z nich), které poskytují pacientům sociální podporu. Pečovatelky jsou 

velice schopné a jejich přítomnost vítají nejen pacienti, ale i lékaři a příbuzní. 

Mgr. Jenková dále stručně shrnula, kdo v roce 2014 plánuje poskytnout nebo již poskytl 

finanční podporu NF Hospital Broumov. Město Police nad Metují eviduje žádost ve sběru pro 

2. pololetí 2014. 

 

Program obnovy venkova 

Dle informací DSO Policka v roce 2014 získal podporu Královéhradeckého kraje na 

projekt „Živě na Policku“. Jeho požadavku bylo v plné výši vyhověno. Zakoupeny tedy budou 

v následujících dnech nůžkové párty stany a lavice se stoly. 

 

SMO – Meziobecní spolupráce 

Právě probíhá 2. kolo dotazníkového šetření. Prozatím je průběžný výsledek dotazování 

k meziobecní spolupráci dosti skeptický. Bude-li k dispozici nějaký hmatatelný výstup, určitě 

jej E. Pápaiová dá všem obcím Policka k dispozici. 

 

MAS 

Mgr. Jenková si dovolila poděkovat všem aktérům Místní akční skupiny Stolové hory za 

uskutečněnou Tréninkovou výzvu, která prověřila připravenost a stabilitu členské základny. 

Vítek – Na zastupitelstvu obce byl vznesen dotaz, zda je možné zjistit, co bylo 

v žádostech uvedeno špatně (SDH Suchý Důl)? 

Mgr. Škop – Je si vědom podobných dotazů, proto chystá informaci pro všechny členy. 

Ing. Krtička řekl, že se obává zveřejňování hodnocení jednotlivých členů. 

Mgr. Škop – Tato výzva byla tréninková, proto bylo jejím smyslem prověřit systém 



- 4 - 

hodnocení. Pro příště plánuje navrhnout, aby nejlepší a nejhorší výsledek byl škrtnut, čímž se 

zamezí zvýhodňování nebo zavrhování některých projektů. MAS je však postavena na 

principu partnerství, tudíž by nemělo docházet k nevoli ve smyslu „Proč on podporu dostal, 

ale já ne?“. 

 

Společnost pro destinační management Broumovska 

Mgr. Jenková se dotázal jmenovaných zástupců DSO Policka, co je v této oblasti nového. 

Šubíř – Proběhla setkání nově zřízené komise KHK pro oblast cestovního ruchu, zástupci 

Policka dále měli možnost připomínkovat současnou propagaci cestovního ruchu atd. O 

úplném založení společnosti ještě probíhají konzultace s JUDr. Růčkovou. Společnost shání 

hlavní výhru v soutěži Play Broumovsko – automobil. 

Ing. Krtička – Machov se do soutěže 99+1 zapojil. Překvapení však nastalo, když APRB 

požádala zapojené subjekty o finanční podporu/podíl. 

Vítek – I místní se do soutěže zapojili a následně se potýkali s podobným problémem. 

Mgr. Jenková – na Policku bylo vytipování celkem 22 míst, zkontrolujte.  

 

MALEDO 

Za DSO Policka bylo nahlášeno 1 družstvo, které se této aktivity DSO Broumovska 

zúčastní. Akce se bohužel koná ve stejném termínu, jako Běh z Police do Police a 

Svatojánský jarmark. Mgr. Jenková však doufá, že nebude problém sestavit 1 tým, zapojit se 

může někdo z Bezděkova, Suchého Dolu, Bukovice? 

 

Víceúčelové hřiště v Polici nad Metují 

Nové hřiště právě zahájilo provoz. Mgr. Jenková informovala, že základní a mateřské 

školy budou mít vstup bezplatný. Apelovala tedy na jeho využití. 

 

TV spot – Televize V1 

Pan Friml tlumočil nabídku TV V1 k natočení TV spotů na Policku. Cena se pohybuje za 

10 – 12 minut od 25.000,- Kč do 30.000,- Kč. Natočený materiál je následně k dispozici 

obcím. Možná sleva. 

Vítek – Vyjádřil obavu, že medializace by mohla způsobit vandalství na prezentovaných 

místech. 

Ing. Ištoková – Máme pro takový záměr vhodné využití? 

Mgr. Jenková zmínila, že mluvčí Královéhradeckého kraje nabídla bezplatnou prezentaci 

obcí v nemocnicích kraje, kde si ji budou moci prohlédnout pacienti čekající na vyšetření, 

nebo jejich příbuzní. 

Friml – Považuje toto využití jako vhodné a dobré. 

 

Školní autobus 

Návrh, aby jezdil školní autobus na trase Velké Petrovice – Bezděkov nad Metují – 

Police nad Metují přednesl pan Friml. V sousedním Polsku jde o běžnou záležitost. 

Mgr. Jenková – Město Police nad Metují finančně přispívá na 2 autobusy. Otázkou pro 

financování dalšího spoje by bylo jeho vytížení. 

Friml – Domnívá se, že ranní spoj bude zcela jistě naplněný. Uvažujme o tom. Slíbil, že 

může v této záležitosti jednat s Královéhradeckým krajem. 

 

Kalendář DSO Policka 2015 

Mgr. Jenková – Budeme i v letošním roce připravovat kalendář na nadcházející rok? 

V jaké podobě? 

Vítek – Za mne ano, ale bude dobré, když jej připravíme včas. 
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Mgr. Jenková – Vnímá, že je stále větší zájem o historické obrázky. 

Friml – Obce mají dostatek historických fotografií. Je možné vytvořit kalendář z nich. 

 

Sakrální stavby v pohraničí 

Vítek – Zúčastnili se s místostarostou semináře k mapování sakrálních staveb 

v příhraničním česko-polském regionu. V červnu 2014 přijedou polští zástupci slavnostně 

předat publikaci, která je výstupem jejich projektu. 

Ing. Podstata – Obdivoval poctivé zanesení každého křížku do publikace. Dle jeho 

mínění je kniha velmi povedená. 

Mgr. Jenková – Kdo překládá z polského jazyka do českého? 

Ing. Podstata – Údajně nějaký polský vysokoškolský profesor. 

 

Velikonoční stoly 

Mgr. Jenková – Kdo vše se zúčastní této výstavy? Za Polici nad Metují se zúčastní 

zástupci Unie rodičů při ZŠ. 

Vítek – Suchý Důl se jako v předešlých letech zúčastní. 

Šubíř – I my s účastí počítáme. 

 

Odborná exkurze 

Byl vznesen dotaz, zda je možné uskutečnit nějakou inspirující odbornou exkurzi, jako 

tomu bylo v předešlých letech. Problém je však s finanční nákladností. 

Např. na Broumovsku pořádali exkurzi do Bavorska, která však byla z důvodu malého 

zájmu zrušena – náklady na osobu byly příliš vysoké, sdělila Mgr. Jenková. 

 

 

6) ZÁVĚR 

Na závěr starosta hostitelské obce Vítězslav Vítek poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

Zapsala: Eva Pápaiová 

V Polici nad Metují dne 7. dubna 2014 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Vladislav Friml 

 předseda svazku ověřovatel 


