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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2015 
konaného dne 28. května 2015 od 15 hod. 

v restauraci Na Mýtě v Bezděkově nad Metují 
 

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

Vítek, Ing. M. Šrůtek, J. Vaněček 

 

Hosté:   Mgr. Kateřina Kapková, manažerka MAS Stolové hory 

místostarostové obcí, zastupitelé obce Bezděkov nad Metují, 

administrativní pracovnice obcí 

     

 

Zapisovatelka: Ing. Helena Ištoková 

 

Ověřovatel:   Mgr. Miroslav Maroul 
 

 
 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Závěrečný účet DSO Policka za rok 2014 

4) Účetní závěrka k 31. 12. 2014 

5) Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků 

6) SÚS KHK – získané informace ze schůzky konané dne 6. 5. 2015 

7) Kalendář DSO Policka 

8) Různé 

9) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal starosta hostitelské obce Mgr. Maroul. Představil obec Bezděkov, která má 

aktuálně 521 obyvatel na rozloze okolo 500ha. Obec se snaží investovat do přípravy 

stavebních pozemků, obec zainvestovala do 21 pozemků, 12 již zastavěno. Ve výhledu jsou 

další pozemky. Další významnou akcí by dům seniorů, zateplení + přístavba místní školy. 

Obec zprovoznila komunitní kompostárnu, podala žádost na dovybavení technikou. Obec 

zakoupila budovu místního pohostinství s kulturním sálem, probíhají stavební úpravy, vybírá 

se nájemce.  

Dlouhodobým problémem obce je ČOV, obec spadá do úvodí 3 obcí. Aktuálně se 

zpracovává projekt. 

 

V další části předseda p. Vítek seznámil s programem schůze. K navrženému programu 

neměl nikdo připomínek. 

Předseda jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu. Schůze je usnášeníschopná. 
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2) KONTROLA USNESENÍ 

Na min. schůzi výboru svazku došlo ke schválení pěti usnesení.  

 Výbor DSO Policka schválil písemné podání zprávy zastupitelům svých obcí o 

činnosti SDMB a o jejím přínosu svazku. 

 Výbor DSO Policka zvolil na post místopředsedy pana starostu Vladislava Frimla. 

 Výbor DSO Policka schválil rozpočet pro rok 2015. 

 Výbor DSO Policka schválil smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi 

MAS Stolové hory a DSO Policka. 

 Výbor DSO Policka schválil 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. 

 

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

naplněna. 

 

3) ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO POLICKA 

Dobrovolný svazek obcí Policka v souladu s §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejnil Návrh závěrečného účtu 

DSO Policka za rok 2014 na úřední desce po stanovenou dobu ve všech členských obcích 

DSO Policka. 

 

Usnesení č. 01/03/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje Závěrečný účet DSO Policka za rok 2014 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením „s výhradami“. 

 

Pro: 8          Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 02/03/2015 

Výbor DSO Policka přijímá systémové opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve 

Zprávě o výsledku přezkoumání. 

 

Pro: 8          Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Systémové opatření: ÚJ se zavazuje k tomu, že bude dodržovat zásady účtování včetně 

postupů při účtování transferů. V termínu 12. 5. – 15. 5. 2015 proškolena účetní na semináři 

účetnictví ÚSC. 

 

4) ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Roční účetní závěrka obsahuje požadované výkazy a inventarizační zprávu. Byla posouzena 

úplnost a průkaznost účetnictví, účetní jednotka nevykazuje předvídatelná rizika a ztráty. 

 

Usnesení č. 03/03/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje Účetní závěrku DSO Policka sestavenou k 31. 12. 2014. 

 

Pro: 8          Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

5) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 

Usnesení č. 04/03/2015 
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Výbor DSO Policka žádá o provedení přezkoumání hospodaření DSO Policka za rok 2015 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením §42 zákona č. 128/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Pro: 8          Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

6) SÚS KHK – ZÍSKANÉ INFORMACE ZE SCHŮZKY KONANÉ DNE 6. 5. 2015 

Mgr. Škop – shrnul výsledky ze schůzky konané v Suchém Dole. Předložené požadavky SÚS 

nemůže akceptovat, protože jsou omezeni finančními prostředky. Jedinou možností je jednat 

přímo s krajem, aby při schvalování rozpočtu vyčlenil více prostředků na komunikace. 

Zřejmě nelze moc očekávat změnu způsobu financování. 

SÚS nabízí údržbu dřevin – je třeba vytipovat havarijní stavy – oznámit na SÚS a následně 

bude zařazeno do plánu.  

K sekání příkopů – trvá stav, že bude sečeno pouze ke značce obce, existují judikáty, že 

uvnitř obcí se jedná o veřejná prostranství, která jsou povinna udržovat obce. Bylo 

domluveno, že sečení příkopů v okolí jednotlivých obcí bude starostům včas oznámeno, aby 

případně svojí technikou mohli navázat obce. 

Výtluky v zimě – také na ně je třeba SÚS upozorňovat, zaslat fotografie. Na opravu se 

používá turbo nástřik, který není moc účinný, ale je levný. 

Při jednání SÚS požádala obce, aby si co nejvíc zeleně v obcích sekaly. Diskutovalo se ale o 

tom, že ušetřené peníze nepůjdou zpět do daného regionu, ale vrátí se zpět do celého 

rozpočtu SÚS a použijí dle potřeby. 

 

7) KALENDÁŘ DSO POLICKA 

Bylo provedeno poptávkové řízení na zhotovitele kalendáře. Osloveno bylo 5 firem, nabídky 

podaly 4 firmy. Cenově nejvýhodnější je nabídka pana Vl. Čejchana (firma CREOPRESS). 

Ten nabídl vyšší formát kalendáře (220 x 150 cm), fotografie pod sebou. Pan Záliš, dodavatel 

minulého kalendáře, nabídl stejný formát jako loni (315 x 113 cm), fotografie po stranách, 

text uprostřed. Většina přítomných se shodla na nabídce p. Čejchana. Na grafickém návrhu 

není místo pro popisky, je třeba o návrhu doplnit. Dále se diskutovalo ohledně barevnosti 

kalendáře. Bylo by vhodné připravit maketu v různém provedení (černobílé nebo kombinace 

černobílé a barevné fotografie). Na pracovní schůzce se vybere vhodná varianta. Všechny 

obce předaly podklady pro kalendář. 

P. Jenková – je třeba na kalendáři hodně pracovat, město nemá fotografie ze všech částí 

(chybí např. Radešov, Hlavňov). Bude v kalendáři úvodní slovo? Do minulého kalendáře 

jsem několik hřejivých slov vložila já. Mají zájem jednotlivé obce o úvodní slovo? 

p. Vítek – na případném společném úvodním slovu se domluvíme do pracovní schůzky. 

 

Počty kusů kalendářů pro jednotlivé obce: 

- Suchý Důl  55 ks (předpoklad 30 ks k prodeji) 

- Žďár nad Metují 50 ks 

- Bezděkov nad Metují 50 ks 

- Velké Petrovice 40 ks 

- Bukovice  27 ks 

- Česká Metuje  45 ks 

- Machov 5 ks 

- Police nad M. 150 ks (+ 78 ks k další distribuci) 

 

Celkem 500 ks 
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Závěr: bude osloven p. Čejchan, aby připravil maketu kalendáře v různých barevných 

variantách. Nejpozději do konce června bude svolána pracovní schůzka, kde se vybere vhodné 

řešení. S panem Čejchanem bude uzavřena smlouva. 

 

8) RŮZNÉ 

Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností“ 

 

Původní termín ukončení projektu 30. 6. 2015 

Prodlouženo    30. 11. 2015 

 

Důvodem prodloužení termínu je dokončení všech potřebných prací a zajištění výstupů pro 

města a obce. DSO Policka se prodloužení termínu netýká, budou čerpány náklady hlavně na 

konečné zpracování výstupů (technici). Práce manažerů pracujících v regionu již placena 

nebude.  

p. Jenková – byla na setkání k projektu ve dne 24. 4. v Náchodě, požadovala od paní 

Hovorkové, která má v našem regionu projekt na starosti – výstupy na CD. Jakmile obdrží, 

předá starostům. Dále navrhuje pozvat paní Hovorkou na jednání DSO Policka, aby 

informovala o výstupech projektu, co bylo přínosem. 

p. Friml – na sněmu SMO v Olomouci se také o této spolupráci hovořilo, byla velmi chválena 

a vyzdvihována. On osobně o jejím významném přínosu pro náš region přesvědčen není. 

Mgr. Maroul – účastnil se setkání v Náchodě, domnívá se, že i malé obce si umí poradit, 

spolupráci vidí hlavně v rámci DSO Policka, v rámci svého regionu. 

P. Jenková – navázala, že žádá o konkrétní meziobecní spolupráci v souvislosti s umístněním 

psa v Bezděkově, kam se stěhuje správkyně útulku z Police nad Metují. 

 

Spolupráce s Radkovem 

p. Vítek – připravuje se slavnostní podepsání dohody o mezinárodní spolupráci mezi 

Bukovicí a Radkovem. P. Vítek tlumočí žádost Radkova o uzavření spolupráce i mezi Policí 

nad Metují.  

p. Jenková – není problém, spolupráce je schválena zastupitelstvem města, je třeba, aby ji 

kontaktovali zástupci Radkova a domluvili se na dalším postupu. 

 

Autobusová doprava v regionu 

Mgr. Maroul – konkrétní případ mezi obecní spolupráce je v našem regionu i u škol.  

p. Jenková – při kole pracuje školská rada, která má zástupce ze všech školských zařízení 

p. Friml – navrhujeme zavedení ranního školního autobusu Police – Petrovice – Bezděkov – 

Police. Děti mají problém se běžnými linkovými autobusy dostat včas do školy, navíc musí 

přecházet na Petrovicích hlavní silnici při cestě na zastávku. Dle odhadu by byl autobus zcela 

naplněn. Výbor DSO tuto snahu podporuje. 

Doporučení: - p. Friml s p. Maroulem budou jednat s CDS o možnosti zavedení této školní 

linky. 

p. Vaněček – připomínka, že v případě poruchy autobusu se o této skutečnosti nedozví 

čekající v obci a nevědí, zda linka vůbec pojede, nebo zda pojede další linka. Problém hlavně 

u školních dětí, které pak čekají na zastávce, hodní se apod. a může to být nebezpečné (vstup 

do vozovky). Požadavek, zda by nebylo možné ze strany CDS informovat obecní úřad, aby 

mohl podat informace občanům. 

Doporučení: - požadavek na CDS bude tlumočit p. Vítek 
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Problematika cestovních ruchu 

p. Jenková – navrhuje pravidelná hodnocení spolupráce se SDMB (ne jen pouze dle usnesení 

k 30. 11. 2015). Je třeba stále předávat informace. 

Police ctí původní rajonizaci a region Kladské pomezí, pro Polici se stává účast ve dvou 

destinačních společnostech zátěží pro rozpočet. Problém je i financováním na Brance – kraj 

uznal obě společnosti, peníze nenavýšil, ale rozdělil mezi obě. Brance peníze chybí, bude to 

zřejmě znamenat navýšení členských příspěvků. Dosud Police platí každé společnosti 6,- 

Kč/obyvatele tj. více než 24 tis. Kč každé + příspěvek DSO 69 tis. Kč – celkem cca 117 tis. 

Kč. Rozpočet města tuto částku unese, ale je třeba vidět výsledky. 

p. Friml – krajské peníze pro destinační společnosti Kladské pomezí a Broumovsko byly 

navýšeny, o finance ale byly pokráceny jiné destinační společnosti v rámci kraje. 

Mgr. Maroul – Broumovsko je nám bližší, výhodou je, že je o Bezděkov zájem. Celý prostor 

Kladského pomezí je rozsáhlý. 

p. Jenková – jaké konkrétní výstupy máte? 

Mgr. Maroul – konkrétní spolupráci vidí např. u kostela, který je Broumovsku propagován 

p. Jenková – o zařazení bezděkovského kostela do projektu Broumovska usilovala již dlouho 

dobu. Otázkou byly pouze peníze. o tom vždy informovala při jednání DSO Policka. Za účast 

v projektu Za poklady Broumovska byl vstupní poplatek mezi padesáti a osmdesáti tisíci. 

Historicky jednala s panem Školníkem a navrhovala speciálně v Bezděkově nad Metují 

koncert bratrů Michalových, kteří by ve své rodné obci zahráli zdarma. 

p. Jenková – vítá účast zástupců Bezděkova na konferenci o cestovních ruchu v Broumově. 

Bohužel se neúčastnili první části, kde byl prezentace turistické oblasti Broumovska, v celé 

prezentaci nebyla jediná zmínka o Policku. 

Naopak je škoda, že se zástupci regionu neúčastnili konference pořádané Kladským pomezím. 

p. Jenková – informovanost stále chybí – je třeba prosadit tlak na konkrétní informace 

z Broumovska. Od starostů (zástupců v SDMB) nejsou konkrétní výstupy, informace. 

P. Jenková – tyto informace má – např. o Malém letním dovádění, na které opět zajistila 

soutěžní tým radešovských hasičů. 

Ing. Krtička – je třeba říci, co od SDMB očekáváme. Svazek musí kolektivně definovat své 

požadavky a ty pak předat destinační společnosti a prosazovat jejich realizaci. 

 

Informace Místní akční skupiny Stolové hory 

Mgr. Kapková – poděkovala obcím DSO z zvýšený finanční příspěvek na členství. Společně 

s předsedou MAS p. Škopem se účastnili jednání rady města v Náchodě, kde se o MAS 

dlouze diskutovalo. Byla podána obsáhlá zpráva, osvěta, vysvětleny principy a možnosti 

MAS. Následně byl mimořádný příspěvek schválen RM Náchoda jednohlasně. 

K aktuálnímu stavu financí v MAS – díky mimořádným příspěvkům obcí i půjčce od města 

Police nad Metují, bude financování chodu MAS v roce 2015 bez problému. 

Jsou finanční prostředky na 1. splátku úvěru, další splátky jsou po dohodě s Českou 

spořitelnou rozloženy na delší období. 

V roce 2016 záleží na přidělené alokaci prostředků, příslib je 95 mil. Kč. MAS Stolové hory 

mohou čerpat ze všech 4 operačních programů pro následující programové období 2015 – 

2010. Předpokládané dělení mezi programy: 

OP životního prostředí 6,5 mil. Kč – ochrana před invazivními bylinami – bolševník, výsadba 

nových dřevin (ověřují se konkrétní možnosti) 

IROP – 50mil. Kč 

OP Zaměstnanost – 24 mil. Kč (vysoká alokace z důvodu vyšší míry nezaměstnanosti a 

existence sociálně vyloučené lokality ve spádové oblasti) 
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Program rozvoje venkova – 13,5 mil. Kč (zde je alokace malá, přestože je do MAS zapojeno 

hodně zemědělských subjektů) 

Výhodou u těchto projektů bude vysoká míra financování 85 – 90%. 

 

1. výzvy se očekávají v roce 2016 – žádost budou moci podat všechny subjekty ze správního 

území MAS (které mají přiděleno IČO) 

 

Informace o připravované konferenci LeaderFEST 2015 aneb „Návrat ke kořenům“, která se 

koná v Náchodě 18. – 19. 6., předány pozvánky, očekává se cca 150 účastníků z celé 

republiky i zahraničí. Ještě jsou volná místa. 

 

Další dotační možnosti 

 

MMR vyhlašuje výzvu na podporu obnovy drobných sakrálních památek v obci, jako je 

kaplička, socha, mírčí kříž, boží muka a jiné. 

Program obnovy venkova 2015 – dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních 

staveb v obci, termín ukončení podávání žádostí 25. 6. 2015. 

Způsobilí žadatelé – obec do 3 000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelem 

schválený strategický rozvojový dokument. 

 

OP Přeshraniční spolupráce – důraz bude kladen hlavně na tzv. „měkké“ projekty zaměřené 

na konkrétní spolupráce subjektů. V oblasti cestovního ruchu budou prioritou Euroregionu 

Glacensis informační centra a rozhledny. 

 

9) ZÁVĚR 

Jednání ukonči předseda DSO Policka p. Vítek. Poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 
 

Zapsala: Helena Ištoková 

V Polici nad Metují dne 2. 6. 2015 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Mgr. Miroslav Maroul 

 předseda svazku ověřovatel 


