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ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2014 
konaného dne 13. listopadu 2014 v 9 hod. 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Polici nad Metují 
 

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

Ing. J. Krtička, P. Šubíř, Ing. M. Šrůtek 

 

Omluvení členové: J. Vaněček, Mgr. M. Maroul  

 

Hosté:   nově zvolení zastupitelé, místostarostové, J. Rutarová, X. Ulrichová 

 

Zapisovatelka: E. Gennertová  

 

Ověřovatel:   V. Friml 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Volby do zastupitelstev obcí 

3) Destinační management na Policku 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2014 

5) Propagace Policka – Jana Rutarová, vedoucí CKV Pellyho domy 

6) Různé 

7) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal předseda svazku Vítězslav Vítek, dále představil navržený program, 

k němuž nikdo neměl připomínek. Jmenoval zapisovatele jednání – Evu Gennertovou a 

ověřovatele zápisu – Vladislava Frimla. Schůze je většinou přítomných členů 

usnášeníschopná. 

 

2) VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Formou diskuze každý člen svazku sdělil průběh voleb do zastupitelstev, včetně jejich 

ustavujících zasedáních. Kromě obce Bukovice, která má nového starostu – Ing. Milana 

Šrůtka – ale i místostarostu – Ing. Petra Hejnyše. V obci Bezděkov nad Metují je ve funkci 

nově zvolený místostarosta – Martin Jirmann. Zastupitelé obce Velké Petrovice rozhodli o 

výkonu pouze jedné funkce neuvolněného místostarosty pro volební období 2014-2018, jímž 

se stal Ing. Milan Matys. 

Předseda svazku, ale i Mgr. Ida Jenková, popřáli nově zvoleným zastupitelům pevné 

nervy a klidné volební období. 

 

3) DESTINANČNÍ MANAGEMENT NA POLICKU 

Dne 12. 11. 2014 proběhlo v Náchodě setkání zástupců Královéhradeckého kraje, 

Kladského pomezí a Destinační společnosti pro rozvoj Broumovska. Předseda tlumočil 

stanovisko Královéhradeckého kraje, z něhož bylo jednoznačně patrné, že kraj z titulu své 
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funkce nehodlá obcím/městům/regionům jakkoli shora nařizovat, k jakému území se mají 

přiřadit. Následně dal prostor k vyjádření V. Frimlovi, místopředsedovi svazku, který se 

schůzky za Policko osobně zúčastnil. 

Ten seznámil členy s obsazením setkání a podpořil vyjádření předsedy o stanovisku a 

snaze kraje o podporu a rozvoj cestovního ruchu v kraji (pozn. proto i vznikl Výbor pro 

regionální rozvoj a cestovní ruch). Za Policko místopředseda na schůzi sdělil obavy některých 

obcí z financování členských příspěvků do obou destinačních společností. Zástupci Kladského 

pomezí si jsou vědomi omezených finančních prostředků pro personální zajištění destinačního 

managementu v hranicích Kladského pomezí. Snaží se však o maximální rozvoj. 

Eva Gennertová dále sdělila, že dle informací Mgr. Kudrnáčové bude pro rok 2015 

vyhlášena krajem výzva na podporu destinačního managementu. Projekty však nebudou 

financovány podle počtu obyvatel či velikosti destinační oblasti, ale podle kvality 

předkládaného projektu. Tím odpověděla na otázku, zda je nutné, aby se obce Policka přidaly 

buď k jedné, nebo druhé společnosti. Konkrétní znění výzvy bude schváleno na dalším 

zasedání Zastupitelstva kraje, tj. v prosinci 2014. 

Pan Friml následně pokračoval tím, že kraj by byl rád, aby do destinační společnosti 

vstupovaly obce jako nějaký uspořádaný celek, tj. v našem případě jako mikroregion Policko. 

Naplánovaná je schůzka vyjednávacího týmu, která by se snažila současnou situaci vyřešit – 

jako možné řešení se nabízí existence jedné zastřešující organizace pro společné zájmy a 

následně dvou podřízených společností (Kladské pomezí a Broumovsko) pro individuální 

projekty dle potřeb konkrétního území. Žádný konkrétní závěr na schůzce 12. 11. však nepadl. 

P. Šubíř – Hlavním cílem Broumovska je podpora vzniku Geoparku Broumovsko, který 

by do území mohl přinést možnosti dalšího čerpání dotací – především na propagaci a 

podporu rozvoje cestovního ruchu (žádost o vznik geoparku bude předložena na 

kompetentních místech, celý proces vzniku od podání žádosti bude dle předpokladu trvat ½ až 

1 rok, následně dojde k jeho zoficiálnění). Zmínil se také o tom, že legislativně je nutné, aby 

do destinačních společností vstupovaly obce, nikoliv svazky/mikroregiony (to zákon 

neumožňuje). Přesto by vstup celku, prostřednictvím jednotlivých obcí, vnímal jako 

správnější řešení – hlavně kvůli strategickému rozvoji mikroregionu. 

Mgr. J. Škop – Demonstroval hlavní legislativní problém, a sice zastupitelstva obcí, která 

jediná mají pravomoc rozhodnout o vstupu obce do destinační společnosti samostatně. 

Případně mohou dát, např. svému starostovi, mandát k rozhodnutí/hlasování v rámci svazku. 

S jeho vyjádřením všichni souhlasili. 

Ing. J. Krtička – On sám vidí jako nejlepší řešení vznik jedné zastřešující organizace, 

čímž bychom se zbavili schizofrenního pocitu, jako tomu je u mnohých obcí nyní. 

V. Friml – Najít model následného financování ale bude velice obtížné. 

Ing. J. Krtička – Domnívá se, že rozhodnutí zastupitelstev obcí by mohlo být po schůzce 

vyjednávacího týmu Kladského pomezí a Broumovska snazší. 

Mgr. I. Jenková – Ona sama se jednání v Náchodě nezúčastnila, avšak problém nevidí 

v rajonizaci území, ale ve financování. Upozornila na strategické dokumenty Czech 

Tourismu, kde součástí Hradecka je Kladské pomezí, nikoliv Broumovsko, což je nutné 

respektovat. Uvědomuje si, že Královéhradecký kraj respektuje a bude i nadále respektovat 

všechny destinační společnosti na území kraj, tzn. Kladské pomezí a Broumovsko, a nehodlá 

se stavě do role facilitátora. Kraj dále nikdy nevyslovil požadavek na rozdělení/rajonizaci 

území, který byl mylně přednesen na zasedání svazku v Machově. Vznesla dotaz, jak teď 

budou obce Policka postupovat, mají-li se do konce roku rozhodnout? 

J. Rutarová – Souhlasí s postojem kraje nedělit území podle „pravítka“, nelíbí se jí však 

jeho rozdílný vztah kraje vůči ostatním destinačním společnostem – např. umožnění 

samostatné prezentace Broumovska na veletrhu cestovního ruchu. 

Mgr. I. Jenková – Město Police nad Metují nemá problém vstoupit do destinační 
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společnosti Broumovsko a současně zachovat i členství v Kladském pomezí. Rozhodnou-li 

tak, budou vyžadovat svého zástupce v orgánech Broumovska. 

J. Rutarová argumentovala, že spolupráce s Broumovskem v předešlých letech 

„pokulhávala“, po několikerém upozornění se vztahy cca před 2 měsíci urovnaly a spolupráce 

se zlepšila. Nebrání se spolupráci s Broumovskem na jednorázových projektech, které mají 

význam pro region Policko. 

Někteří členové podpořili tvrzení J. Rutarové, že komunikace a spolupráce mezi 

Polickem a Broumovskem opravdu často vázla, situace se ale kvůli současným diskuzích 

zlepšila. Je třeba vztahy neustále udržovat. 

Mgr. I. Jenková – Broumovsko má schopného manažera – vůdce, a sice pana Školníka, 

kterého si kvůli jeho schopnostem velice váží. Sdělila i veliké uznání nad projektem 

rekonstrukce Benediktinského kláštera v Broumově, které bylo prezentováno na konferenci 

konané v minulém týdnu tamtéž (pozn. 22. 4. 2015 by mělo dojít k otevření 1. etapy této 

rekonstrukce). 

V rámci diskuze na téma destinační management také přišla zmínka o nešťastném 

rozhodnutí v minulosti – vznik krajů – i to má značný dopad na současnou situaci. 

Ing. M. Šrůtek – Jako nově zvolený starosta obce Bukovice věnoval pozornost celé 

diskuzi. Dotázal se ostatních, jaký smysl vidí ostatní starostové v členství v některé 

z destinačních společností? Praktická ukázka činnosti destinační společnosti? 

P. Šubíř – Stručně vysvětlil, že destinační společnost má za cíl rozvoj a podporu 

cestovního ruchu, tedy i turismu, propagaci obcí/činností/turistických cílů a další. 

J. Rutarová – Představila možné výstupy a činnosti – turistické noviny, individuální 

projekty, propagaci podnikatelů nejen v oblasti cestního ruchu atd. 

Ing. J. Krtička – Pozastavil se u projektu Toulavý batoh a jeho dopadem na Machov. 

Oproti projektu Play Broumovsko je dopad nesrovnatelný. Projekt Kladského pomezí nemají 

konkrétní výhody pro obec jako takovou, kdežto projekt Broumovska upozorňuje a 

zvýhodňuje např. i podnikatele na území obce (např. řezbář p. Kysela, kterého v rámci 

soutěže navštíví turisté, aby získali nálepku na mapu). 

J. Rutarová – Projekt Toulavý batoh měl úplně jiný cíl, a sice podporovat turistická 

informační centra, tudíž tyto projekty nelze srovnávat. 

V. Friml – Na schůzce v Náchodě zaznělo ústy Mgr. J. Théra, že kvůli pracovnímu 

aparátu a omezeným finančním prostředkům jsou projekty Kladského pomezí více obecné. 

Mgr. I. Jenková – Během následujícího týdne má domluvené setkání se starostkou 

Meziměstí, s níž by ráda mimo jiné hovořila i financování destinačního managementu vyjma 

členské příspěvky. Uvědomuje si, že i zastupitelé města nevidí za uhrazenými členskými 

příspěvky Kladskému pomezí všechny výsledky, které pracovnice odvedou. Shodla se 

s J. Rutarovou, že problém je především ve skromné prezentaci výsledků jejich práce. Vrátila 

se také ke srovnání obou destinačních společností, které nelze porovnat – nejen kvůli 

personální síle, ale také kvůli organizační struktuře, která je značně odlišná. 

Některé obce ve svých zastupitelstvech rozhodli o přidělení mandátu starostům 

k rozhodování v rámci DSO Policka o vstupu k Broumovsku – cítí společné zájmy (CHKO, 

příroda atd.), nejsou však kompetentní k rozhodování o zrušení členství. 

J. Rutarová se z praktického pohledu obává, bude-li Policko členem obou destinačních 

společností, navýšení a zkomplikování práce – každá destinační společnost bude například 

vyžadovat podklady s jinými parametry. 

Následně se diskuze vrátila zpět k možnosti vzniku jedné zastřešující organizace na 

území Kladského pomezí – někteří v tom spatřují řešení. Většina zastupitelů je ale pro vstup 

pod Broumovsko, proto vnímají shodu území destinační společnosti Broumovsko a CHKO 

Broumovsko jako správné východisko, z něhož bude možné čerpat výhody. 

Mgr. I. Jenková – Dotázala se, zda si zastupitelé uvědomují, jaké jsou hranice CHKO 
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Broumovska? Patří tam částečně i Jestřebí hory, část území Hronovska… 

Předseda vyzval přítomné k přijetí závěru z celé diskuze. Bylo navrženo, aby Policko 

schválilo stanovisko k celé situaci. Po diskuzích je ale patrné, že jednoznačné stanovisko 

zformulovat nelze, názory členů jsou příliš odlišné. Se stanoviskem za Policko tedy bude 

vhodné vyčkat po setkání vyjednávacího týmu. 

 

4) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2014 

Usnesení č. 01/06/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014. Navýšení příjmů rozpočtu o 

částku 220 000,- Kč, navýšení výdajů rozpočtu o částku 80 833,- Kč a změnu financování ve 

výši -139 167,- Kč. 

 

 Pro: 5  Proti:   0  Zdržel se:     0 

 

5) PROPAGACE POLICKA – JANA RUTAROVÁ, VEDOUCÍ CKV PELLYHO DOMY 

K tématu Propagace na Policku vystoupila Jana Rutarová, vedoucí CKV Pellyho domy, a 

současně s celkovým shrnutím představila vizi na následující roky. V současnosti mají obce 

možnost navštívit turistické informační centrum a vyžádat si aktuální a dostupné propagační 

letáky, mapy atd. Náklady na vznik těchto materiálů nese především město Police nad Metují. 

Proto požádala členy svazku o podporu financování těchto výstupů, které slouží právě 

k propagaci celého mikroregionu Policko, nikoliv pouze samotného města. 

Předseda svazku s návrhem vedoucí CKV Pellyho domy souhlasil. Vznik nových 

materiálů ale bude nutné konzultovat společně se členy svazku / zástupci obcí Policka, 

následně je možné se finančně podílet a výstupy mít kdykoli k dispozici na IC. 

J. Rutarová upozornila, že některé materiály plánují „aktualizovat“ a dotiskovat – kvůli 

jejich oblíbenosti i turistů. Další budou samozřejmě vytvořeny ve spolupráci s obcemi 

Policka. 

Ing. J. Krtička – U nových materiálů je nutný důraz na zastoupení všech obcí, má-li se 

podílet DSO Policka. 

J. Rutarová – Souhlasila s připomínkou Ing. Krtičky. Pro vytvoření dalších výstupů uvítá 

návrhy všech zástupců obcí, nebrání se další diskuzi o obsahu a podobě. TIC je schopno 

zajistit na základě požadavků výstup včetně grafického návrhu, který bude zaslán na obce 

k připomínkování. 

E. Gennertová sdělila, že s ohledem na zaslanou dotaci z Euroregionu Glacensis je možné 

financovat tyto náklady přímo z rozpočtu svazku, bez zapojení mimořádných příspěvků obcí. 

Toto by mělo platit pro rok 2015. 

V. Vítek – V termínu do 9. 12. 2014 všechny obce předloží svou vizi, jaké propagační 

materiály postrádají, co případně navrhují vytvořit či obnovit. 

J. Rutarová dále pokračovala tím, co by rádi pro rok 2015 zaktualizovali (některé 

propagační materiály, ale i webové stránky), ale také se zmínila o zastaralém logu Policka, 

které by bylo vhodné inovovat – s tím, že symbol stolové hory by ráda zachovala. Upozornila 

také na to, aby i obce při tisku letáků využívaly logo Policka. 

Ing. J. Krtička – Vznesl dotaz, proč magazín Swing přestal propagovat Policko? Je to 

další prostor, který prezentuje dění v našem mikroregionu. 

J. Rutarová situaci společně s Mgr. J. Škopem vysvětlila tak, že došlo k neporozumění 

mezi vydavatelem Swingu a Polickem (pozdě zaslaný příspěvek Swingu do Polického 

měsíčníku a následné neotisknutí informací o kulturním dění na Policku). 

J. Rutarová dále pokračovala stručnou informací o stěhování informačního centra do 

prostor, kde se v současné době nacházejí šatny. 
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6) RŮZNÉ 

Kontrolní komise DSO Policka 

E. Gennertová informovala o termínu zasedání Kontrolní komise, které se uskuteční ve 

středu 26. 11. 2014. Volební období současných členů je u konce, proto navrhla, aby se 

zástupci obcí Bukovice, Žďár nad Metují a Police nad Metují zamysleli nad nominováním 

nových kandidátů pro funkční období 2015-2017. 

Zpráva o kontrole hospodaření DSO Policka bude prezentována na veřejné schůzi 

v prosinci. 

 

Představení nové pečovatelky 

Schůze se zúčastnila i Xénie Ulrichová, která po dobu mateřské dovolené bude zastávat 

funkci pečovatelky místo Evy Gennertové. Představena byla všem přítomným členům a 

hostům. Do funkce nastupuje v prosinci 2014. 

 

Program obnovy venkova 2015 

Dle zpráv z Královéhradeckého kraje nebyl pro rok 2015 vyhlášen dotační titul č. 3, kde 

byly vhodnými žadateli svazky obcí. V loňském roce byla situace stejná s tím, že v květnu 

2014 byl dotační titul dodatečně vyhlášen. S ohledem na napnutý rozpočet kraje se 

předpokládá, že k této situaci nedojde. 

 

MAS Stolové hory 

Mgr. J. Škop shrnul aktuální stav dvou dotačních projektů, které MAS Stolové hory 

realizovala – prostřednictvím SZIF a OPTP. U projektu osvojování zkušeností došlo 

k výraznému krácení dotace kvůli pozdě uhrazeným platbám, což bylo způsobeno chybou 

Ing. Stránského z České spořitelny. Vzhledem k tomu, že je tato chyba finančně významná, 

bude MAS řešit situaci pomocí právníků. 

Integrovaná strategie území MAS má již hotovou analytickou část, nyní se pracuje na 

návrhové části. Vše bude zveřejněno na webových stránkách MAS. 

Probíhají také práce na tzv. standardizaci MAS. Nejvýraznější podmínkou je zaměstnání 

manažera MAS na hlavní pracovní poměr – 100% úvazek. Dále je třeba upravit stanovy 

spolku s ohledem na legislativní změny, ale právě i onu standardizaci. S tím následně bude 

souviset změna organizační struktury, kde si standardizace žádá jiný poměr v zastoupení 

jednotlivých orgánů spolku. 

Mgr. J. Škop dále informoval členy o tom, že v prosince 2014, případně v lednu 2015, se 

uskuteční valná hromada členů MAS, kde právě výše uvedené skutečnosti budou diskutovány. 

V další části se věnoval dotačním možnostem místních akčních skupin, které pro nové 

dotační období 2014-2020 budou moci žádat v IROP, OPŽP, OP Zaměstnanost a PRV. Stav 

je ale proměnlivý, tudíž může dojít i drobným změnám. 

 

Dotace KHK na opravu komunikací po objížďce 

V. Vítek se dotázal zástupců Police nad Metují a Žďár nad Metují, jak jsou spokojeni 

s finančním vyrovnáním kraje za zničené místní komunikace na trase objížďky při 

rekonstrukci silnice v Bukovici. 

Město Police nad Metují reagovalo tím, že členové Rady města odsouhlasili uzavření 

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na opravy silnice v Hlavňově, zároveň ale schválili 

podání žádosti o navýšení této dotace – náklady na škody jsou totiž daleko vyšší, než je 

přislíbená výše dotace kraje. 

Žďár nad Metují sdělil, že se pokusí s přislíbeným finančním obnosem na opravy cest 

vyjít tak, aby nebylo nutné další významné financování obce. 
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Likvidace bioodpadu – legislativní změny 

Ing. Krtička se přítomných členů dotázal na legislativní změny v likvidaci bioodpadu, 

které jsou platné od 1. 1. 2015. 

Ing. Šrůtek – Změny nastanou. Jako řešení postačí, když si každá obec vymezí prostor, 

kam bude možné bioopad umístit, např. ve sběrném dvoru. 

Machov bohužel sběrným dvorem nedisponuje. Postačí tedy vyhláškou obce stanovit 

určený „prostor“ k likvidaci bioodpadu? 

Ing. Šrůtek – Ano, to bude dostačující. 

Mgr. Škop – Připravuje se také ještě prováděcí vyhláška k tomuto novému zákonu. 

 

Autobusová doprava na Policku 

Ing. Krtička tlumočil požadavek svých občanů na vznik autobusové zastávky u 

zdravotního střediska. Uvažuje o tom město, příp. v jaké je to fázi? 

Mgr. Škop s radostí oznámil, že město plánuje v příštím roce vybudovat nové autobusové 

zastávky, tzv. zastávky na požádání, nejen u zdravotního střediska, ale také u Penny marketu, 

případně na Komenského náměstí, tj. naproti marketu. 

 

7) ZÁVĚR 

Na závěr poděkoval všem přítomným za účast. Další veřejné zasedání svazku obcí 

Policka se uskuteční ve Žďáře nad Metují dne ……(datum bude upřesněn pozvánkou)……. 

Pozvánka bude všem zaslána. 

 
Zapsala: Eva Gennertová 

V Polici nad Metují dne 19. listopadu 2014 

 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Vladislav Friml 

 předseda svazku ověřovatel 


