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ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2014 
konaného dne 22. května 2014 v 15,00 hod. 

v Divadelním klubu v Polici nad Metují 
 

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:   Mgr. Ida Jenková 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Personální změny v Domově důchodců Police nad Metují 

3) Prezentace Police nad Metují 

4) Závěrečný účet DSO Policka 2013 

5) Přezkoumání hospodaření DSO Policka v roce 2014 

6) Různé 

7) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné členy a hosty uvítala starostka hostitelské obce Mgr. Ida Jenková. 

Předseda svazku představil navržený program, k němuž nikdo neměl připomínek. 

Jmenoval zapisovatele jednání – Evu Pápaiovou a ověřovatele zápisu – Mgr. Idu Jenkovou. 

 

2) PERSONÁLNÍ ZMĚNY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ POLICE NAD METUJÍ 

Pozvání přijala nově nastoupivší ředitelka Domova důchodců v Polici nad Metují – 

Mgr. Jana Šrámková. Na úvod se představila, shrnula své dosavadní pracovní zkušenosti a 

seznámila přítomné se svou vizí vedení objektu. Poděkovala za vlídné přijetí a vyjádřila dobrý 

pocit z budoucí spolupráce mezi ní a starosty, potažmo obyvateli Domova. 

Mgr. Ida Jenková si z pozice starostky města dovolila i jménem DSO Policka poděkovat 

za dosavadní práci předešlé ředitelce Domova důchodců paní Věře Kašíkové.  

 

3) PREZENTACE POLICE NAD METUJÍ 

Mgr. Ida Jenková, coby představitelka hostitelské obce, prezentovala odvedenou práci 

kolektivu pracovníků CKV Pellyho domy, což také demonstrovala na nově vytvořených 

propagačních materiálech, ale také pracovníků odboru investic. Rozsah investic města se od 

roku 2012 zdvojnásobil, tudíž nelehkou práci komplikuje i velký rozsah uskutečněných akcí. 

Nejvýznamnější investicí je zateplení budov Základní školy, úpravy a komplexní opravy 

komunikací v katastrálním území města, ale také další drobné, avšak nemálo významné 

aktivity, které reprezentují město Police nad Metují navenek. 
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4) ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO POLICKA ZA ROK 2013 

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. 01/04/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje Závěrečný účet DSO Policka za rok 2013 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

V květnu 2014 Dobrovolný svazek obcí Policka obdržel dopis ohledně zabezpečení 

přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2014. 

 

Usnesení č. 02/04/2014 

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 

 

6) RŮZNÉ 

Kalendář DSO Policka 2015 

I v roce 2015 dojde k vytvoření společného stolního týdenního kalendáře mikroregionu 

Policka. Jako návrh se ujaly historické fotografie z obcí Policka, které bude nutné dodat 

v dostatečném množství E. Pápaiové, která zajistí realizace materiálu. 

Dle směrnice svazku dojde k oslovení 3 subjektů kvůli předpokládané cenové kalkulaci. 

Rozměr kalendáře bude podélný, grafika odpovídající nádechu historických fotografií. 

 

 Živě na Policku – projekt POV KHK 2014 

V rámci projektu „Živě na Policku“, který je částečně financován z Programu obnovy 

venkova Královéhradeckého kraje, dotačního titulu 3, budou pořízeny 3 pártystany (realizaci 

zajistí spol. VELLA, která podala nejnižší nabídku) s termínem dodání do 20. 6. 2014 

(Jarmark ve Žďáru nad Metují), a 20 ks lavic se stoly v délce 2 m. 

Pártystany budou prezentovat nejen mikroregion Policko, ale také Kladské pomezí a 

MAS Stolové hory, jehož jsou členy (odkaz na webové stránky na límci stanů). 

 

Běh z Police do Police 

V sobotu 21. 6. 2014 se společně se Svatojánským jarmarkem uskuteční další ročník 

úspěšné recesistické akce Běh z Police do Police. Podstatnou roli na účasti vždy hraje počasí, 

které doprovází celou akci. Žďár nad Metují, společně s Policí nad Metují a Velkými 

Petrovicemi přislíbilo pomoc. 

 

Rekonstrukce komunikace v Bukovici a její objížďka 

Zasedání Rady města Police nad Metují dne 26. 5. 2014 se zúčastní Policie ČR, Městská 

policie, zástupce obce Bukovice a zastupitel města pan Zdeněk Kadidlo, aby otevřeně 

diskutovali o průjezdnosti ulicí Na Sibiři – tzv. Čukotkou. Pokud bude i po diskuzi pan 

zastupitel požadovat „zprůjezdnění“ této ulici, tak jediným vhodným řešením bude umístění 

semaforu – ulice je totiž nebezpečně úzká pro průjezd vozidel v obou směrech. 

Vítek – Kolik je vydaných povolenek na průjezd touto ulicí? 
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Tlapák – Okolo 100 ks, což čítá do 150 osobních aut. 

Matějec – Nejvíce se potýkáme s problémy s porušováním dopravních předpisů. 

Vítek – Stejné potíže máme i my v Suchém Dole. 

Mgr. Jenková – Obáváme se petice od občanů Police nad Metují, Pěkova, Radešova 

Honů a Hlavňova, kterým objížďka komplikuje každodenní dojíždění za prací. 

Vítek – Správa a údržba silnic slíbila obcí, v nichž vedou objízdné trasy, posekat trávu 

v blízkosti silnic, za což jsou obce rády. Apelovat bychom však měli i na opravu místních 

komunikací, které budou vlivem objížďky zničeny. 

Tlapák – Souhlasil, proto navrhoval Královéhradeckému kraji, aby rozšířili Program 

obnovy venkova o toto téma. 

Mgr. Škop – V POV Královéhradeckého kraje se změny chystají, netuším však jakého 

konkrétního charakteru. 

 

MaLeDo 

V sobotu 21. 6. 2014 se uskuteční hry Malé letní dovádění, na které nás přizvalo sousední 

Broumovsko. Mgr. Ida Jenková, ve spolupráci se sportovním referentem, sestaví tým, který 

bude DSO Policko reprezentovat. O složení bude starosty informovat. 

 

MAS 

Mgr. Jiří Škop, předseda spolku, upozornil na blížící se veřejná projednání ISRÚ pro 

občany Policka, Hronovska a Náchodska. Pro Policko je důležitý termín 16. 6. 2014 od 18 

hodin na sále Pellyho domů. Pozvání ještě všichni obdrží e-mailem. Poděkoval dále za 

spolupráci při sběru dotazníků na území Policka, kde bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí. 

 

7) ZÁVĚR 

Na závěr starostka hostitelské obce poděkovala všem přítomným za účast. 

 
 

Zapsala: Eva Pápaiová 

V Polici nad Metují dne 23. května 2014 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Mgr. Ida Jenková 

 předseda svazku ověřovatelka 


