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ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2014 
konaného dne 23. září 2014 ve 14,30 hod. 

v restauraci Obecní dům v Machově na náměstí 
 

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

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

 

Omluveni: J. Vaněček (hospitalizace v nemocnici) 

 

Hosté:   Ing. Hana Heinzelová (Správa CHKO Broumovsko), 

   místostarostové a účetní obcí 

 

Zapisovatelka: E. Gennertová  

 

Ověřovatel:   Ing. J. Krtička 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) CHKO Broumovsko a destinační management (Ing. Hana Heinzelová, Pavel Šubíř) 

3) Rozpočtové opatření č. 1/2014 

4) Geopark Broumovsko – finanční podpora projektu MAS Broumovsko+ 

5) Různé 

6) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné členy a hosty uvítal starosta hostitelské obce Ing. Jiří Krtička. Při posledních 

zasedáních bylo zvykem představit aktuality z hostitelské obce, proto se ujal ukázky nově 

zrekonstruovaného, resp. vytvořeného, zázemí kulturního domu, v němž se schůze 

odehrávala. Dále zmínil největší investice, které městys Machov realizuje. Jde především o 

dostavbu kanalizace v délce 5,5 km, která je financována za podpory OPŽP – avšak městys 

zvažuje, zda od dotace neustoupí, kvůli stále se zvyšujícím nárokům poskytovatele na 

profinancování většiny prostředků v letošním roce (důvodem je konec dotačního období). 

Další významnou investiční akcí je rekonstrukce spadlé hřbitovní zdi. 

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

Jmenoval zapisovatele jednání – Evu Gennertovou a ověřovatele zápisu – Ing. Jiřího Krtičku. 

Schůze je většinou přítomných členů usnášeníschopná. 

 

2) CHKO BBROUMOVSKO A DESTINAČNÍ MANAGEMENT 

K prvnímu tématu zahájil prezentaci Pavel Šubíř, zástupce pro komunikaci mezi DSO 

Policka a Společností pro destinační management Broumovska (dále jen „SDMB“). Stručně 

přítomné seznámil se zaslaným materiálem, především zasedáním Správní rady SDMB. 

Shrnul aktuální situaci Geoparku Broumovsko, které je ve stavu jednání o titul národní 

geopark (získání tohoto titulu může trvat cca 2 roky). Náklady, které souvisí se získáním 

tohoto statutu, ponese SDMB. Jde o částku cca 60.000,- Kč. 
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Dále zmínil, že v Královéhradeckém kraji probíhá strategické plánování v oblasti rozvoje 

cestovního ruchu a rajonizace destinačního managementu. Zadavatelem je kraj. Kraj má 

v tuto chvíli 5 destinačních oblastí, z nichž se předpokládá odtržení části jednoho území na 

části dvě (Krkonoše a Podkrkonoší). V rámci rajonizace kraje se také hovoří o území Policka 

a Broumovska, které spadá do dvou destinačních oblastí – Broumovsko a Kladské pomezí. 

Kvůli financování destinačního managementu na území kraje je nutné specifikovat, která 

území k jakým destinačním oblastem „finančně“ spadají. Proto vyvíjí Královéhradecký kraj 

tlak, aby se regiony do poloviny října 2014 k tomuto vyjádřili. Broumovsko má zájem se od 

Kladského pomezí oddělit, především kvůli souvislosti se vznikajícím geoparkem a hranicemi 

CHKO Broumovsko. 

Pavel Šubíř dále informoval o vzniklém Destinačním fondu Broumovska, jehož 

schválený statut byl přílohou zaslaných dokumentů. Destinační fond byl vytvořen po vzoru 

jiných destinačních společností (České Švýcarsko) a na základě poptávky v celém území 

SDMB (dle průzkumu existuje zájem i z řad podnikatelů na Policku). 

Na Správní radě SDMB bylo také odsouhlaseno partnerství SDMB na projektu Agentury 

pro rozvoj Broumovsko ViaBenedictina.cz, a to finanční spoluúčastí ve výši 60.000,- Kč. 

Veškeré finanční prostředky jsou zajištěny – Policko zatím nevložilo žádné finance, viz roční 

zkušební období. 

Seznámení se s aktualitami SDMB p. Šubíř zakončil sdělením, že on osobně vnímá roli 

geoparku jako významné téma s možností rozvoje našeho regionu. Navrhl také, aby členové 

zvážili možnost posílení personální osoby, která by na Policku zastřešovala a zajišťovala 

cestovní ruch. Následně předal slovo Ing. Haně Heinzelové, vedoucí Správy CHKO 

Broumovsko, která je také členkou orgánů SDMB, aby členům sdělila, jak ona vnímá 

destinační management a roli CHKO Broumovska. 

Ing. Heinzelová – Členství v SDMB vnímá jako dohled nad budoucími projektovými 

záměry z pohledu ochrany přírody. Dále prezentovala výstupy průzkumu (zadavatelem byl 

Podnikatelský klub Broumovska), který proběhl nejen na území CHKO Broumovsko, ale také 

na území celé ČR. Z průzkumu je jednoznačně patrné, že příroda je hlavním znakem 

Broumovska. Výzkum pojednával i o povědomí lidí o Broumovsku (jeho krajské a okresní 

zařazení, zda území již navštívili, zda navštívit plánují atd.). Vyzdvihla silný potenciál 

Broumovska v oblasti cestovního ruchu, protože 96% návštěvníků, kteří Broumovsko již 

navštívili, se plánují vrátit. Portfolio návštěvníků (lidé nad 45 let, 

vysokoškolsky/středoškolsky vzdělaní) je bohaté, nemusíme být levným krajem. Z průzkumu 

bylo dále zřejmé, že o Broumovsku má povědomí více lidí, nežli o Kladském pomezí. Správa 

CHKO Broumovska bude i nadále podporovat a realizovat destinační management minimálně 

v hranicích CHKO Broumovska – např. Geopark Broumovsko, další platforma pro rozvoj 

cestovního ruchu a samotného území. Následně vyzvala členy k diskuzi a pokládání otázek. 

Friml – Zájem o vstup do nově vznikajícího geoparku má i Radkówsko. Geopark 

Broumovsko bude i tak patřit spíše k těm menším geoparkům. 

Ing. Heinzelová – Škála velikostí geoparků je různá, avšak tento geopark má co 

nabídnout. Neobává se konkurence. 

Vítek – Potvrdil, že Radkówsko vítá nápad vzniku geoparku a oceňují aktivitu SDMB. 

Mgr. Jenková – Prezentovaný průzkum je velice zajímavý i v jiných oblastech než je 

cestovní ruch. Ona sama je udivena, že výsledky hovoří o překvapivé nespokojenosti občanů 

s nezaměstnaností, avšak kladně hodnotí kvalitu bydlení. 

Ing. Heinzelová – Na Broumovsku zase byli překvapení, že není mnoho lidí, kteří by 

vnímali nepřizpůsobivé jako problémovou oblast. 

Mgr. Jenková – Při akci v ZUŠ Jiná mapa: Identita v čase a prostoru s přítomnými 

účastníky, zástupci Policka i Broumovska, diskutovala obdobné otázky, které vzešly 

z uskutečněného průzkumu. 
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Ing. Heinzelová – Domnívá se, že chráněná krajinná oblast není pro naši oblast handicap, 

ale spíš potenciál, na kterém se dá stavět. 

Mgr. Jenková – Vyjádřila obavu, abych Královéhradecký kraj, potažmo stát, uznal obě 

destinační společnosti (SDMB i Kladské pomezí), jako plnohodnotné. 

Ing. Heinzelová – Zákon o cestovním ruchu tuto problematiku řeší, avšak existují jistá 

omezení. Ona sama vidí možnosti, jak tato omezení „uvolnit“. 

Mgr. Jenková – Mělo by jít o jednoznačné nařízení shora. 

Ing. Heinzelová – Má za to, že možnosti, jak zmíněná omezení zákona k destinačním 

společnostem (velikost území atd.) změnit, je diskutování s nadřízenými orgány formou 

návrhů z naší strany, tudíž spíš směrem nahoru. 

Vítek – Upozornil na požadavek Královéhradeckého kraje, aby se Policko rozhodlo, zda 

se připojí v rámci rajonizace ke Kladskému pomezí nebo ke SDMB. On osobně vnímá 

načasování kraje k rozhodnutí v nevhodnou dobu – obdobní před volbami do zastupitelstev 

obcí, odchod současných zastupitelů a příchod nových. 

Mgr. Jenková – Nejde o rozhodnutí starosty, ale o rozhodnutí zastupitelů. 

Vítek – Ztotožňuje se se stejným názorem, který takto tlumočil na zasedání Správní rady 

SDMB. Avšak termínově se rozhodnutí zastupitelů míjí s termínem stanoveným 

Královéhradeckým krajem. 

Ing. Heinzelová – Rozhodnutí je nutné, jedná se o finance na rozvoj cestovního ruchu 

v následujících letech pro konkrétní území. 

Šulc – V současných zastupitelstvech již diskuze na toto téma probíhají. Myslí si, že noví 

zastupitelé nebudou dostatečně informováni o situaci, aby byli schopni rozhodnout. Proto 

navrhuje, aby o rajonizaci Policka rozhodla současná zastupitelstva. 

Šubíř – Souhlasí s I. Šulcem, rozhodnutí by mělo padnout co nejrychleji. 

Mgr. Jenková – Vznesla dotaz, zda připojení k Broumovsku bude znamenat ukončení 

členství DSO Policka v Kladském pomezí? 

Vítek, Šubíř – Ne, v žádném případě. 

Mgr. Jenková – Policko tedy bude členy dvou destinačních společností? Podpoří 

zastupitelstva Vašich obcí financování členských příspěvků na obě strany? 

Vítek, Šubíř – Ano, budeme členy obou destinačních společností, ale financovat budeme 

tu destinační společnosti, kterou bude kraj, resp. stát či EU, financovat v rámci rajonizace 

území ČR. 

Mgr. Jenková – Za Polici nad Metují nemůže ona z pozice starostky sama rozhodnout. 

Vidí potřebu o tomto tématu diskutovat se zastupiteli. 

Šubíř – Navrhl, aby svazek projednal tuto problematiku tak, že v případě rajonizace 

Královéhradeckého kraje se DSO Policka připojí k jedné z destinačních společností.  

Mgr. Jenková – Předpokládala, že na tomto zasedání se o problému bude pouze 

diskutovat, ne přímo rozhodovat. Policko má svou strategii rozvoje cestovního ruchu, má své 

informační centrum… 

Friml – I Teplice nad Metují a Adršpach mají svá infocentra. 

Ing. Ištoková – Vznesla dotaz, zda v případě, že Policko nevysloví souhlas s připojením 

území v rámci rajonizace kraje k Broumovsku, tak Broumovsko přijde o finance z kraje? 

Mgr. Jenková, Friml, Vítek – Kdepak, není to tak. 

Vítek – I CHKO Broumovsko bude raději respektovat území destinační společnosti 

v hranicích CHKO Broumovsko. Jde však o politické rozhodnutí. 

Mgr. Jenková – Nemá mandát k tomu, aby rozhodla o takovémto tématu. Bude-li hned 

přeloženo usnesení, ona se hlasování zdrží. 

Friml – Navrhl, aby byla mimořádně svolána zastupitelstva všech obcí a projednala toto 

téma. Podle výsledků jednání v zastupitelstvech můžeme do poloviny října 2014 jako svazek 

rozhodnout. 
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Vítek – Souhlasil. Stanovil termín 5. 10. 2014 jako nejzazší termín k předložení 

usnesení o vstupu dané obce do jedné z destinačních společností v případě rajonizace 

kraje v jednotlivých zastupitelstvech na Policku. 

Mgr. Jenková – Dotázala se, jaký je předběžný postoj starostů či zastupitelů ke vstupu 

území jejich obcí do destinační společnosti Broumovsko? 

Vítek, Šubíř, Friml – Jejich obce nejspíše připojení se k Broumovsku schválí. 

Tlapák, Rotter, Mgr. Maroul, Ing. Krtička – Netuší názor zastupitelů, ale určitě vše 

prodiskutují a v termínu projednají. 

Ing. Krtička – Pokud se většinově obce Policka neshodnout na připojení se 

k Broumovsku, jak bude DSO Policka dále postupovat? 

Šubíř – Zachováme současnou situaci, finančně se podílet na členství v Kladském 

pomezí. 

Mgr. Jenková – Kolik bude stát případně členství ve SDMB? 

Šubíř – Nebylo řečeno. 

Během zasedání Mgr. Jenková zjistila, že v současné době se za členství v SDMB platí 9,- 

Kč na obyvatele. Kladské pomezí má členský poplatek 6,- Kč na obyvatele 

Ing. Ištoková – Vyjádřila obavy z nespolupráce Broumovska s Polickem, konkrétně 

Informačním centrem. Vnímá to jako podstatný problém. 

Vítek, Šubíř – O tomto problému se neví, je nutné o něm mluvit na setkání SDMB. 

Ing. Krtička – Vrátil se k rozhodnutí o připojení Policka k jedné z destinačních 

společností, jejichž je DSO členem. Vzhledem k tomu, že „značkou“ našeho území je příroda, 

přikláněl by se raději k Broumovsku. 

Ing. Heinzelová ještě dodala, že důsledky předešlých rozhodnutí jsou již nyní na bedrech 

nezvolených zastupitelů, proto nevidí důvod o rozhodnutí o připojení se k jedné z existujících 

destinačních společností nejednat ihned. 

Bc. Pohnerová – Souhlasila. I hodnocení „zkušebního“ ročního členství svazku ve SDMB 

postrádá logiku. 

Otázky, ani další podnět k diskuzi nebyl dán, tudíž předseda shrnul úkoly vyplývající 

z projednání tohoto bodu – E. Gennertová zašle všem členům návrh na znění usnesení a 

členové svazku jej projednají ve svých zastupitelstvech nejpozději do 5. 10. 2014. Poděkoval 

Ing. Heinzelové za účast na schůzi svazku a aktivní diskuzi, a pokračoval dalším bodem 

programu. 

 

3) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2014 

S ohledem na přijaté dotace – „Živě na Policku“ (POV KHK) a „Pečovatel DSO Policka 

2014“ (KHK) – a výdaje s nimi související, došlo k úpravě rozpočtu na rok 2014. Všem 

členům byl společně s ostatními podklady zaslán návrh rozpočtového opatření č. 1. Nikdo 

nevznesl žádný dotaz. 

 

Usnesení č. 01/05/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předloženého návrhu, 

tedy navýšení příjmů o částku 115.500,- Kč, navýšení výdajů o částku 112.000,- Kč a změnu 

financování ve výši -3.500,- Kč. 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

4) GEOPARK BROUMOVSKO – FINANČNÍ PODPORA MAS BROUMOVSKO+ 

Na minulém pracovním zasedání DSO Policka, které se konalo dne 14. 8. 2014, požádala 

předsedkyně MAS Broumovsko+, JUDr. Libuše Růčková, členy svazku o finanční spoluúčast 

na česko-polském projektu „Geoturistika: první kroky“. 

Finanční podpora tohoto projektu byla schválena již v roce 2013, konkrétně na 
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4. veřejném zasedání dne 9. 7. 2013. S ohledem na aktuální rozpočet však členové svazku 

přistoupili znovu k hlasování. 

 

Usnesení č. 02/05/2014 

Výbor DSO Policka souhlasí s finanční podporou MAS Broumovsko+ ve výši 50.000,- 

Kč, který je účelově určen na financování česko-polského projektu „Geoturistika: první 

kroky“. 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

5) RŮZNÉ 

Kalendář DSO Policka 2015 

Na tvorbu kalendáře DSO Policka proběhlo poptávkové řízení. Osloveni byli: Jan Záliš, 

Ing. Vlastimil Čejchan – CREOPRESS, a spol. Integraf Náchod, s. r. o. Nejnižší nabídku dal 

pan Jan Záliš, proto s ním byla zahájena spolupráce. 

Finální verze stolního týdenního kalendáře na rok 2015 byla všem členům svazku 

zaslána. Nyní je kalendář v tisku. Editováno bude celkem 400 ks. Během měsíce října dojde 

k distribuci a vystavení faktur. Cena, za niž budou kalendáře obcím předány, bude ve výši 

pořizovací ceny, tj. 101,- Kč/ks včetně DPH. 

S městem Police nad Metují bude individuálně domluvená fakturace přímo od pana 

Záliše, kvůli prodeji kalendářů v Informačním centru a uplatnění DPH při prodeji. 

 

 Živě na Policku – projekt POV KHK 2014 

Projekt z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2014 je ukončen. Během 

měsíce října dojde k jejímu vyúčtování. Celkové náklady jsou ve výši 141.000,- Kč, z čehož 

DSO Policka obdrželo dotaci ve výši 70.500,- Kč, tj. 50% z celkových nákladů. 

Pořízeny byly 3 ks nůžkových stanů a 20 ks skládacích zahradních setů, vše včetně 

publicity. Výpůjčka pořízeného majetku se během letní sezóny těšila velkému zájmu.  

 

Přezkoumání hospodaření DSO Policka 2014 

V minulém týdnu, tj. 18. 9. 2014, proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření DSO Policka 

v roce 2014. Přezkoumání provedly auditorky Královéhradeckého kraje. Audit skončil 

s výsledkem nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 

Předseda svazku navrhl, aby za dobrý výsledek přezkoumání hospodaření byl pečovatelce 

svazku E. Gennertové předán dar v hodnotě 2.000,- Kč. Všichni přítomní členové s jeho 

návrhem souhlasili. 

 

Nová Hradečná – Vesnice roku 

Předseda svazku informoval členy o tom, že obec, kterou jsme v roce 2012 navštívili na 

Uničovsku, tj. Nová Hradečná, získala v soutěži Vesnice roku titul za 3. místo 

v celorepublikovém kole. Za svazek předseda telefonicky k získanému titulu pogratulovat a 

předal přítomným pozdravení pana starosty Tomáše Müllera. 

 

Personální změny v obci Bezděkov nad Metují 

Mgr. Maroul informoval přítomné o personálních změnách na obecním úřadě. Mgr. Eva 

Kašparová, účetní a administrativní pracovnice úřadu, vyhrála výběrové řízení na post 

ředitelky Centra sociálních služeb Naděje v Broumově. Dohoda o ukončení pracovního 

poměru byla podepsána a na její místo bude vyhlášeno řádné výběrové řízení. 

Pan starosta chtěl své, zatím ještě současné pracovnici, přede všemi poděkovat za vždy 

perfektně odvedenou práci. Paní Kašparová poděkovala za spolupráci s obcí.  

Pan Vítek na své obci během funkce starosty zažil celkem 5 účetních a uvědomuje si, že 
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jejich práce je podstatou pro rozvoj obce. 

Ostatní členové se přidali k blahopřání Mgr. Maroula do nové pracovní etapy paní 

Mgr. Evě Kašparové. 

 

Výstupy česko-polského mikroprojektu obce Žďár nad Metují 

Pan Šubíř prezentoval nové materiály, které vznikly za finanční podpory Euroregionu 

Glacensis prostřednictvím Fondu mikroprojektů. Výstupem byla historická odborná publikace 

„Lidová řemesla na Policku“ a nástěnný měsíční kalendář na rok 2015 „Dědictví předků aneb 

lidová řemesla a průmyslová výroba na Policku“. Oba materiály důstojně reprezentují celé 

Policko. V případě zájmu o dotisk kalendářů informoval o tom, že cena za 1 ks se pohybuje 

ve výši cca 50,- Kč. 

Mgr. Jenková poděkovala na skvěle zrealizovanou myšlenku, kterou ocenili a obdivovali 

i odborní hosté Polické Univerzity volného času. 

 

Volby do zastupitelstev obcí 10/2014 

S blížícím se termínem voleb do zastupitelstev obcí poděkoval předseda i místopředseda 

svazku za dosavadní spolupráci všem členům, tedy starostům, ale i místostarostům a účetním 

všech obcí Policka. 

 

6) ZÁVĚR 

Na závěr starosta hostitelské obce poděkoval všem přítomným za účast. 

 
Zapsala: Eva Gennertová 

V Polici nad Metují dne 24. září 2014 

 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Ing. Jiří Krtička 

 předseda svazku ověřovatel 


