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ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2014 
konaného dne 9. prosince 2014 od 15 hod. 

v hospůdce ve Žďáru nad Metují 
 

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

Ing. J. Krtička, P. Šubíř, Mgr. M. Maroul, Ing. M. Šrůtek, J. Vaněček 

 

Omluvení členové:  
 

Hosté:   místostarostové a účetní obcí, E. Gennertová 

 

Zapisovatelka: X. Ulrichová 

 

Ověřovatel:   P. Šubíř 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva Kontrolní komise 

3) Volba Kontrolní komise 2015-2017 

4) Rozpočtové opatření č. 3/2014 

5) Rozpočtové provizórium 

6) Členské příspěvky 2015 

7) Propagace Policka 2015 

8) Různé 

9) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal starosta hostující obce Pavel Šubíř, na sedmém, veřejném a současně 

posledním zasedání svazku v tomto roce. Zmínil se o společenských a kulturních akcích, které 

obec uskutečnila a zároveň, které plánují realizovat i do budoucna. Dále přítomné obeznámil 

s investičními záměry obce na příští rok – zakoupení stroje na opravu místních komunikací, 

oprava hřiště, rekonstrukce kabin, osvětlení, atd.  Předseda svazku Vítězslav Vítek dále 

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

jednání – Xenii Ulrichovou. A ověřovatele zápisu – Pavla Šubíře. Schůze je většinou 

přítomných členů usnášeníschopná. 

 

2) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE 

Přítomné p. Ing. Václav Podstata seznámil se zprávou Kontrolní komise, která proběhla 

26. listopadu 2014. Výsledek kontroly – nebyly nalezeny žádné chyby ani nedostatky. 

 

Usnesení č. 01/07/2014  
Výbor DSO Policka bere na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2014.  

 

Pro: 8      Proti: 0      Zdržel se: 0 
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3) VOLBA KONTROLNÍ KOMISE 2015-2017 

Dle stanov svazku je komise volena na 3 roky. V současné době uběhlo toto 3leté 

období, proto je třeba zvolit komisi novou. Za členy Kontrolní komise jsou navrženy: 

 Ing. Helena Ištoková – město Police nad Metují 

 Helena Pohlová – obec Bukovice 

 František Dostál – obec Žďár nad Metují 

 

Usnesení č. 02/07/2014 

Výbor svazku volí Kontrolní komisi DSO Policka ve složení Ing. Helena Ištoková, Helena 

Pohlová a František Dostál. 

 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

 

 

4) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2014 

Členům bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2014. Následovalo jeho schválení. 

 

Usnesení č. 03/07/2014 
Výbor DSO Policka schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. Navýšení výdajů o částku 17 250,- 

Kč a změnu financování ve výši 17 250,- Kč.  

 

Pro: 8      Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

 

 

5) ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM 
Byla předložena pravidla rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí 2015. Následovalo jeho 

schválení.  

 

Usnesení č. 04/07/2014  
Výbor DSO Policka schvaluje přijetí pravidel rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2015.  

 

Pro: 8      Proti: 0      Zdržel se: 0 
 

 

 

6) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2015 

V současné době je výše členského příspěvku jednotlivých obcí DSO Policka ve výši 

17,- Kč/obyvatel. Navrženo bylo zachování této výše. 

 

Usnesení č. 05/07/2014 

Výbor DSO Policka schvaluje výši členského příspěvku pro rok 2014 na 17,-Kč/obyvatele.  

 

Pro: 8     Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

7) PROPAGACE POLICKA 2015 

Předseda svazku V. Vítek otevřel diskuzi na téma propagace Policka, které se 

projednávalo na posledním zasedání DSO Policka. Všichni členové byli požádáni o 

předložení své vize, a zdali některé materiály postrádají, popřípadě zdali chtějí nějaký nový 

propagační materiál vytvořit? 

V. Vítek - Navrhuje uskutečnit propagační mapu s detailním zpracováním turisticky 

významných míst – parkoviště, atraktivity, muzea atd. Je nutné zajistit poptávku u dodavatelů, 

stanovit cenu/ks, popřípadě množstevní slevy.  

Starostka města Police nad Metují Mgr. Ida Jenková – navrhuje zpracovat kalendáře 

s historickými fotografiemi, společenskou hru Policko – pexeso, dárkové publikace atd. 

Místopředseda V. Friml – v případě, že se budou dělat kalendáře, doporučuji fotografie 

s okolím Policka, nikoliv např. tvorby dětí ze školy.  

Ing. J. Krtička – navrhuje do propagačních materiálů zařadit prezentaci naučných stezek na 

území DSO Policka. 

Bc. J. Pohnerová – Proč se neudělá kalendář se zaměřením na turistické cíle? 

Domnívám se, že ani místní nemají ponětí o zajímavostech, okolních obcích.  

Mgr. Ida Jenková – je nutné, aby si každý uvědomil, že kalendáře si pořizuje spíše 

starší generace, čímž odpověděla na vznesený dotaz. 

P. Šubíř – navrhl, jestli by bylo možné realizovat projekt na podporu cestovního ruchu 

v rámci právě probíhající výzvy MMR ČR. 

Mgr. Ida Jenková – ohledně vydání knihy za Policko jsem již mluvila s p. Mgr. 

Burešem – nabízí její zpracování, jedná se však o drahou investici a především náročnou práci 

z hlediska spolupráce se všemi obcemi. Nicméně si myslím, že takováto reprezentace Policka 

chybí – bylo by vhodné spojit kulturní život se sportem. 

Ing. V. Podstata - přišel s myšlenkou uskutečnit tuto publikaci s tím, aby se každá 

obec na jejím vzniku podílela dodáním kompetentních lidí – zástupců dané obce (fotografové, 

historici atd.) 

P. Šubíř – ze své zkušenosti ví, že je velice obtížné sjednotit více lidí  

 V. Vítek poděkoval za diskuzi a přešel k dalšímu bodu programu. 

 

8) RŮZNÉ 

 Destinační management 

 Na posledním zasedání DSO Policka bylo projednáváno téma Destinační management. 

V případě rajonizace Královéhradeckého kraje je nutné rozhodnout, pod které území bude 

spadat DSO Policka. Vzhledem k tomu, že názory členů jsou odlišné, jednoznačné stanovisko 

doposud není.  

 Starosta hostující obce P. Šubíř sdělil, že se o tomto tématu bavil s panem J. Bitnarem, 

který na celou situaci nahlíží jiným pohledem. Upozornil, že by bylo vhodné se soustředit na 

přilákání tzv. vícedenních turistů, kteří tu podpoří nejen území, ale také naše poskytovatele 

služeb. Navrhuje komplexní balík služeb, který poslouží jak k rozvoji cestovního ruchu, tak 

podpoří zdejší podnikatele. 

 V. Friml – je nutné zajistit spolupráci mezi obcemi a podnikateli. 

 Mgr. Ida Jenková – upozornila na schůzku, kterou měla s p. J. Školníkem, na které 

diskutovali právě o destinačním managementu na Policku a Broumovsku. Město Police nad 

Metují nemá problém stát se členem SDMB, ale zároveň plánují zůstat členy Kladského 

pomezí.   

 E. Gennertová – není nutné, dát rychle stanovisko. Z Královéhradeckého kraje nebyl dán 

pokyn k takovémuto rozhodnutí. Informací vedoucího odboru regionálního rozvoje 

z listopadu 2014 není jednoznačné, zda podpora KHK na rok 2015 bude závislá na počtu 
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obyvatel jednotlivé destinační společnosti.  

 Mgr. Ida Jenková – zmínila, že J. Školník chce vytvořit třetí destinační organizaci, která 

bude zastřešovat zbylé dvě destinační společnosti na území současného Kladského pomezí. 

 Do diskuze vstoupila Ing. H. Ištoková, která vidí v uskutečnění zastřešující organizaci 

problém zejména s navýšením a zkomplikováním práce. Navíc se domnívá, že každá 

společnost bude mít odlišné požadavky, čímž dojde k nárůstu práce – jako příklad uvedla 

turistické noviny Broumovska i Kladského pomezí. 

 Předseda svazku V. Vítek ukončil diskuzi a přiměl jednotlivé členy obce k vyjádření, ke 

které destinaci mají blíže, případně jaká jsou současná stanoviska zastupitelstev obcí: 

 

Bezděkov nad Metují Broumovsko 

Žďár nad Metují Broumovsko 

Machov Broumovsko 

Velké Petrovice Broumovsko 

Bukovice Broumovsko 

Police nad Metují Broumovsko + Kladské pomezí 

Suchý Důl Broumovsko + Kladské pomezí 

Česká Metuje zatím nerozhodnuto 

 

 Mgr. M. Maroul – podotkl, že je nutné myslet na budoucnost DSO a odlišnost v názorech 

nepomáhá k dalšímu rozvoji. 

 

 Žádost Gminy Radków o přeshraniční spolupráci 

 V. Vítek  - přítomné informoval o záměru burmistra Radkówa uzavřít partnerství s obcí 

Bukovice a městem Police nad Metují.  

 

 Aktuality z CKV Pellyho domy 

 Starostka města Police nad Metují upozornila na změnu dosavadních trhů v Polici nad 

Metují – z důvodu zdravotních komplikací současného organizátora trhů p. Kubína budou 

trhy připravovat pracovníci CKV Pellyho domy. Rádi by také uskutečnili akci po vzoru města 

Velkých Bílovic, kde se uskutečnil již několikátý ročník vaření zelňačky, který byl spojen 

s adventním jarmarkem. Navrhuje, aby se této soutěže zúčastnily i okolní obce, které vytvoří 

3 – 6 členné družstvo. 

 

 

9) ZÁVĚR 

Na závěr poděkoval všem přítomným za účast a všem popřál klidné vánoční svátky. 

 
Zapsala: Xenie Ulrichová 

V Polici nad Metují dne 10. prosince 2014 

 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Pavel Šubíř 

 předseda svazku ověřovatel 


