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ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2015 
konaného dne 22. 1. 2015 v 13,00 hod. 

v kulturním domě v obci Suchý Důl 
 

Přítomni: Mgr. I. Jenková, V. Friml, Ing. J. Krtička, Mgr. M. Maroul, P. Šubíř, V. 

Vítek, Ing. M. Šrůtek, J. Vaněček 

 

 

Nepřítomni:  
Dřívější odchod: Mgr. I. Jenková   

 

Hosté:  místostarostové a účetní obcí, Ing. J. Brandejs, Bc. P. Hečko, Ing. P. 

Noháček výrobně - provozní náměstek – SÚS a. s. Královéhradeckého 

kraje 

  Zástupce Gminy Radków - Marek  Niewiadomy   

 

Zapisovatelka: X. Ulrichová 

 

Ověřovatel:   Mgr. M. Maroul 
 
 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1) Zahájení 

2) Schválení žádosti o dotaci z KHK – Pečovatel 2015 

3) SÚS Královéhradeckého kraje – místostarosta Meziměstí Bc. Pavel Hečko 

4) Různé 

5) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal Vítězslav Vítek, předseda DSO Policka a představil dnešní hosty – p. 

ředitele společnosti SÚS a. s. Královéhradeckého kraje Ing. J. Brandejse, p. předsedu 

představenstva této společnosti Bc. P. Hečka a pana náměstka výrobně - provozních 

záležitostí Ing. P. Noháčka. Mezi hosty dále přivítal zástupce Gminy Radków. Předseda 

svazku navrhl přesunutí bodu č. 3 na úvod programu a předal slovo p. náměstkovi. Výbor 

svazku je usnášeníschopný.  

 

 

2) SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

Pan náměstek poděkoval za přijetí na dnešním jednání a seznámil přítomné s hlavními 

činnostmi a plány SÚS KHK, včetně popisu investičních činností, které poskytují a předal 

slovo p. řediteli Ing. J. Brandejsovi. Ten, vysvětlil současnou situaci údržby vozovek, ke 

kterým dochází na základě objednávek z Královéhradeckého kraje a sdělil sumu finančních 

prostředků, která je věnována do zimní údržby. Vysvětlil, že se společnost zaměřuje dle 

stanovených priorit a vyzval tak členy obcí o zaslání závad či požadavků, které vidí jako 

urgentní. Ze své iniciativy tedy objíždějí představitelé společnosti různá setkání mikroregionů 
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v kraji a snaží se o zjištění požadavků a následně jejich předložení kraji. Kapacita společnosti 

je dostatečná a není zcela využita, ale bohužel prováděná činnost je závislá na finančních 

prostředcích kraje.   

Dále pan ředitel informoval o připravovaném projektu, který se uchází o dotaci 

v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR-PR. Projekt Královéhradeckého kraje a polského 

partnera byl svým rozsahem největší. Zatím však nebyl doporučen k financování. Je možné, 

že bude dále přepracován. Našeho regionu se týkala oprava komunikace v Machově. Na závěr 

nabídl služby SÚS a.s. např. opravy komunikací. Je tedy možné, aby firmu obce oslovovaly 

v rámci výběrových řízení.  

Předseda svazku V. Vítek otevřel diskuzi na dané téma - následovaly konkrétní dotazy 

starostů a místostarostů DSO Policka. 

V závěru pan Hečko vyzval starosty k většímu tlaku na představitele kraje, aby do 

obnovy a údržby komunikací směřovalo více finančních prostředků.  

K danému tématu vystoupil také pan Marek Niewiadomy, který uvedl, že prioritou 

polské strany v rámci zmiňovaného projektu OP Přeshraniční spolupráce je silnice z Karlowa 

k hraničnímu přechodu do Machovské Lhoty, která je strategická pro další rozvoj cestovního 

ruchu v oblasti. Pro Radków je cestovní ruch významným odvětvím hospodářství. Pan 

Niewiadomy  vyzývá, aby se představitelé DSO snažili na kraji jednat o tom, aby v projektu 

zůstala tato komunikace. 

 

Usnesení č. 01/01/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje výzvu Královéhradeckému kraji ke svolání jednání ve 

věci zlepšení financování údržby komunikací II. a III. třídy, zejména z hlediska údržby zeleně 

(včetně intravilánu obcí), jakož i z hlediska snížení prašnosti, oprav a odvodnění komunikací. 

 Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

3) GRANTOVÁ ŽÁDOST „PEČOVATEL 2015“ 

Jako každý rok i letos Královéhradecký kraj zveřejnil výzvu na předkládání 

grantových žádostí v rámci dotačního programu – Regionální rozvoj, které je možné 

předkládat do 5. února 2015. Celkový rozpočet projektu zahrnuje náklady na administrativu, 

prostory svazku a náklady na zpracování projektů ve výši 85 000,- Kč. 

 

Usnesení č. 02/01/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje podání žádosti „Profesionalizace a manažer DSO 

Policka“ v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj. 

 Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

4) RŮZNÉ 

Destinační management 

Členové svazku již delší dobu hovoří o vstupu do destinační společnosti Broumovska. 

Starosta obce Žďáru nad Metují P. Šubíř, se ujal slova a představil členům prioritní aktivity 

destinační společnosti Broumovska (turistické noviny ve dvou verzích letní 2015/zimní 2015-

2016, magazín 2016, nový propagační materiál Broumovsko – cílem tohoto materiálu bude 

komplexní představení možností trávení volného času v regionu Broumovska, letáček 

Broumovsko ve filmu – cílem letáčku bude posílení PR v oblasti filmového turismu, spuštění 

nových webových stránek, organizace 2 společných setkání všech aktérů cestovního ruchu, 

rozvoj fondu destinace Broumovska, veletrhy cestovního ruchu a mnoho dalších).  

Členové svazku přistoupili k hlasování o vystoupení ze současné destinační 
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společnosti a následně ke vstoupení do nové destinace. 

 

Usnesení č. 03/01/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje vystoupení svazku ze současné destinační společnosti 

Svazu cestovního ruchu Branka.  

 Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 04/01/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje vstoupení do společnosti pro destinační management 

Broumovsko (SDMB). 

 Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 1 

 

 

V diskusi dále vystoupil pan Marek Niewiadomy, informoval o fungujícím partnerství 

s jednotlivými obcemi. Přislíbil předat do poloviny února kalendář kulturních a dalších akcí, 

které budou v roce 2015 pořádat v Gmině Radków.  

 

5) ZÁVĚR 

Na závěr předseda svazku poděkoval všem přítomným za účast.  

 

 

 
Zapsala: Xenie Ulrichová 

V Polici nad Metují dne 26. ledna 2015 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Mgr. M. Maroul 

 předseda svazku ověřovatel 


