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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2015 
konaného dne 10. března 2015 v 15 hod. 

v klubu SDH ve Velkých Petrovicích. 
 

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

Vítek, Ing. M. Šrůtek, J. Vaněček 

 

Hosté:   M. Hanušová, M. Brandejs – SDMB; J. Rutarová – CKV, 

Ing. P. Dostál – SKPV NA, npor. Ing. Bc. P. Štengl OOP Police nad 

Metují, M. Vaisarová     

 

Zapisovatelka: X. Ulrichová 

 

Ověřovatel:   V. Friml 
 

 
 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Destinační management 

4) Volba místopředsedy DSO Policka 

5) Rozpočet DSO Policka 2015 

6) Propagace Policka 

7) Drogová prevence – Policie ČR 

8) Schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci – MAS 

9) Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků – město Police nad Metují 

10) Různé 

11) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal místopředseda svazku Vladislav Friml, starosta hostující obce. V krátkosti 

představil prostory SDH klubu, seznámil přítomné s realizací projektu -  nová MŠ na 

obecném úřadě, která se uskutečnila za pomoci výběrového řízení.  

Po prohlídce nového zázemí mateřské školky představil předseda svazku Vítězslav Vítek 

navržený program, který se rozšířil o dva body: 

 č. 8 – Schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci – MAS 

 č. 9 – Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků – město Police nad Metují.  

 

K navrženému programu neměl nikdo připomínek. Po představení dnešních hostů 

zasedání výboru svazku, jmenoval zapisovatele – sl. Xenii Ulrichovou a ověřovatele zápisu – 

Vladislava Frimla. Schůze je usnášeníschopná.  
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2) KONTROLA USNESENÍ 

Na min. schůzi výboru svazku, která se uskutečnila v Suchém dole, došlo ke schválení 

třech usnesení. Nyní je nutné provést kontrolu jejich naplnění.  

 Výbor DSO Policka vstoupil do společnosti pro destinační management 

Broumovsko.  

 Výbor DSO Policka vystoupil z destinační společnosti Svazu cestovního ruchu 

Kladského pomezí.  

 Královéhradecký kraj přijal výzvu k jednání ve věci zlepšení financování údržby 

komunikací II. a III. třídy. 

 

 Kontrola usnesení proběhla v pořádku, veškerá schválená usnesení z minulé schůze byla 

naplněna. 

 

3) DESTINANČNÍ MANAGEMENT NA POLICKU 

Na posledním zasedání DSO Policka bylo přijato usnesení o vstupu DSO Policka do 

destinační společnosti Broumovska.  

Předseda svazku předal slovo dnešnímu hostu starostovi Teplic nad Metují M. 

Brandejsovi, který zároveň vykonává funkci ředitele SDMB Broumovska. Ten, stručně 

představil založení destinační společnosti Broumovska. Dále předal slovo p. Hanušové, která 

představila společnost a aktivity této společnosti za pomoci prezentace. Vysvětlila, že jejich 

cílem nejsou velké infrastrukturní projekty, nýbrž se zviditelnit v oblasti marketingu a PR a to 

především na domácím českém trhu. Dále byly přítomným představeny letní noviny, jejichž 

výdej je za podpory polských partnerů. Hosté byli seznámeni s aktivitami společnosti pro 

letošní rok (Specialized Bike resort, vyjížďky s průvodcem, vyjížďky za hranice, kolo na 

kempech, účast na veletrzích, marketingové kampaně ve spolupráci s Czech Tourism, vydání 

nového image materiálu, atd.) Upozornila také na možnost, že projekt Geopark Broumovsko, 

se stane do konce roku geoparkem národním. Byla také představena „Slevová karta“, jejíž 

hlavní motivací je si udržet návštěvníky destinační společnosti na delší dobu. S kartou v ruce 

můžou návštěvníci využít zajímavých slev na další akce konající se v destinační společnosti 

Broumovska. V závěru prezentace vysvětlila, že cílovou skupinou veškerých podnikajících 

aktivit jsou zejména noví návštěvníci regionu. Předseda svazku poděkoval za prezentaci a 

otevřel diskuzi na téma destinační společnost.  

Ing. J. Krtička – Zajímalo by mě, zda jsou již vybráni fotografie na nový imagový 

materiál. 

M. Hanušová – Ano, bylo už vybráno 14 fotografií. Materiál je však stále ve fázi 

posuzování, vše bude teprve v jednání. Víme, že se materiál bude cílit na nové turisty. 

Ing. H. Ištoková – Na jaké úrovni je spolupráce s podnikateli z oblasti cestovního ruchu? 

M. Brandejs – Z naší strany snaha o zapojení do spolupráce je, a to i prostřednictvím 

fondu destinace. 

 

Dále v rámci tohoto vstupu do společnosti starostka Mgr. I. Jenková navrhuje do určitého 

data předložit zastupitelstvům svých obcí písemnou zprávu o činnosti SDMB a o jejím 

přínosu svazku. 

 

Usnesení č. 01/02/2015 

DSO Policka schvaluje podání písemné zprávy zastupitelstvům svých obcí o činnosti 

SDMB a o jejím přínosu svazku do 30. 11. 2015. 

Pro: 8          Proti: 0     Zdržel se: 0 

https://www.google.cz/search?biw=1379&bih=914&q=velk%C3%A9+infrastrukturn%C3%AD&spell=1&sa=X&ei=vQAAVZbSFov1UqC4gIAH&ved=0CBkQvwUoAA
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4) VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY 

Navržení kandidáti: V. Friml, Ing. J. Krtička 

 

Ing. J. Krtička si váží návrhu na post místopředsedy svazku, avšak rád přenechá funkci 

současnému místopředsedovi V. Frimlovi.  

 

Usnesení č. 02/02/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje, aby místopředsedou pro další volební období 2015-2016 

byl zvolen pan Vladislav Friml. 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

5) ROZPOČET DSO POLICKA 2015 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn po stanovenou dobu ve všech členských obcích DSO 

Policka. K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. Představitelé obcí byli zároveň 

seznámeni s rozpisem rozpočtu. 

 

Usnesení č. 03/02/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje rozpočet pro rok 2015 jako schodkový. Rozpočtové příjmy  

ve výši 189 400,- Kč, rozpočtové výdaje ve výši 228 100,- Kč a financování ve výši 38 700,- 

Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

  

 

6) PROPAGACE POLICKA 

K tomuto tématu zahájila diskuzi J. Rutarová, vedoucí CKV Pellyho domy. Starosty 

členských obcí upozornila na skutečnost, že už nebude nadále možné, poskytovat veškeré 

materiály zdarma. Doposud vznik nákladů spojených s propagačními materiály neslo na 

bedrech především město Police nad Metují. Proto požádala členy svazku, zda by nebylo 

možné, aby se alespoň částečně podíleli samofinancováním těchto výstupů, s možností se 

zapojit i do tvorby těchto materiálů. Materiály tak budou sloužit právě k propagaci celého 

mikroregionu Policko. 

V. Vítek – navrhuje propagační materiál, kde bude mapka s detailním zpracováním 

turisticky významných míst. 

J. Rutarová – takovýto propagační materiál zajistí neprodejnost ostatních materiálů – 

návštěvníci už nebudou mít důvod si je zakoupit. 

Mgr. I. Jenková – vysvětlila, že je opravdu nutná určitá změna, týkající se financování 

veškerých propagačních materiálů. Na posledním zasedání ZM Police nad Metují, kde jedním 

z bodu programu byl právě rozpočet města, se zastupitelé shodli na tom, že položka na výdej 

propagačních materiálů je příliš vysoká. Ráda by vytvořila jeden společný propagační 

materiál za Policko, který se zaměří více do hloubky našeho regionu. 

V. Friml – souhlasí, avšak podotkl, že každá obec má jiné nároky. 

Diskuze byla ukončena s tím, že bude toto téma projednáno na pracovní schůzi, která se 

uskuteční dne 2. 4. 2015 v 9:00 hod. na MěÚ v Polici nad Metují. 
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7) DROGOVÁ PREVENCE – POLICIE ČR 

Slova se ujal starosta hostující obce, poděkoval za úspěšnou spolupráci s Policí ČR. 

Důvodem pro svolání Policie ČR na dnešní schůzi je neustále se narůstající počet drogově 

závislých. Požádal, tak dnešní hosté pány P. Dostála a P. Štengla aby se podělili o jejich 

zkušenosti, jak s tímto problémem bojovat.  

P. Štengl – velice důležitá je rychlá spolupráce mezi lidmi z obcí a Policí ČR, nejtěžší je 

dokazování trestné činnosti. Velkým problémem jsou řidiči pod vlivem, kteří vytlačují 

alkohol užitím drog. Jedná se o celospolečenský problém a jeho řešení je jednou z hlavních 

priorit Policie ČR. Preventivně se snažíme problém drog řešit přednáškami na základních 

školách, SŠ i VŠ, pod vedením p. Prachařové. KHK má v plánu na podzim tohoto roku 

zakoupit cvičné psi, kteří budou prioritně vycvičeni na vyhledávání drog.  

K řešenému tématu vystoupil také P. Dostál z kriminální policie, který se zabývá 

problematikou toxi. Přítomné seznámil s nejrozšířenějšími návykovými látkami v současné 

době. Dále se zaměřil na legislativu, kdy se osoba spojená s drogou dopustí přestupku a kdy 

trestné činnosti. Dle statistik z roku 2014 dochází k neustálému nárůstu, situace si vynucuje 

obnovení toxi teamu, se kterou budou neustále ve spolupráci. 

V. Friml – Jaké jsou možnosti pro obce? 

P. Dostál – kontrola podezřelých osob, spolupráce s Policií ČR 

Ing. M. Šrůtek – kolik osob bylo na Policku odhaleno za posledních 5 let? 

P. Štengl -  Za každý rok byla odhalena 1 osoba (osoby byli odhaleni v těchto obcích: 

Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Žďár nad Metují, Česká Metuje). 

V. Vítek – podal žádost, aby v letním období více kontrolovali parkovací oblast v Suchém 

Dole 

J. Vaněček – upozornil na velký výskyt kamiónů, které jezdí ráno v období, kdy chodí děti 

do školy. Dále požádal o častější výskyt policie, na trase objížďky, která vede přes Českou 

Metuji. 

P. Štengl – bohužel se o této informaci dozvěděl prostřednictvím médií, proto nemá více 

informací, žádost vyslyšel 

Ing. V. Podstata – zajímalo by mě, zda existuje zákon, kterým se lze řídit v případě 

pokousání psa 

P. Štengl – řešení takové situace probíhá na základě vyhlášky obce 

Mgr. I. Jenková – navrhuje, volně pohybující se psi odchytit a odvést do kotců v Polici 

nad Metují, kde majitel zaplatí pokutu. 

Diskuze byla ukončena a byl zahájen další bod jednání. 

 

 

8) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI – MAS 

Předseda svazku seznámil členy se včerejším zasedáním Rady MAS ve Velkém Poříčí, 

kde byl zvolen předseda Rady MAS Stolové hory p. Šubrt. Valné hromady MAS Stolové hory 

budou pravidelně probíhat bezplatně v Suchém Dole v kulturním sále.  

 

Usnesení č. 04/02/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi MAS 

Stolové hory a DSO Policka. 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 
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9) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – MĚSTO 

POLICE NAD METUJÍ 

Jako každý rok výbor DSO Policka poskytuje finanční prostředky městu Police nad 

Metují na úhradu neinvestičních nákladů spojených s vedením agendy DSO Policka. 

 

Usnesení č. 05/02/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na úhradu 

neinvestičních nákladů spojených s vedením agendy DSO Policka v roce 2015 uzavíranou 

mezi městem Police nad Metují a DSO Policka. 

 

Pro: 7       Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

 

10) RŮZNÉ 

Zelňačka 

Starostka města Police nad Metují Mgr. Ida Jenková představila základní informace. Dne 

23. 5. 2015 se uskuteční první pokus soutěže okolních obcí ve vaření zelňačky na polickém 

náměstí. Družstvo se bude skládat minimálně ze třech členů, kteří budou vařit polévku na 

otevřeném ohni. Předpokládaný začátek soutěže je stanoven na 8:30 hod. Sběr vzorků 

uvařených polévek proběhne v 11:30 hod. Doporučená cena polévky je stanovena na 20,- Kč. 

Podrobnější informace poskytne CKV příští týden. 

 

Bioodpad 

Závěrečným bodem schůzky bylo téma živočišný odpad. Starostové diskutovali o možnosti 

vlastní kompostárny, bioplynce a možnostech svážení bioodpadu. 

 

 

 

11) ZÁVĚR 

Na závěr starosta hostitelské obce Vladislav Friml poděkoval všem přítomným za účast. 

Další setkání proběhne v obci Bezděkov. 

 

 

 

 

 

 
 

Zapsala: Xenie Ulrichová 

V Polici nad Metují dne 12. března 2015 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Vladislav Friml 

 předseda svazku ověřovatel 


