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ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2016 
konaného dne 10. března 2016 od 15 hod. 

v Obecním úřadě v Bukovici 
 

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

Vítek, Ing. M. Šrůtek, J. Vaněček 

 

Hosté:  místostarostové a účetní obcí, Jaromír Matějec, Luboš Binar, 

společnost Profesionálové – Mgr. Bronislava Malijovská, Jan Jaroš 

     

 

Zapisovatelka: X. Ulrichová 

 

Ověřovatel:   Ing. M. Šrůtek 
 

 
 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Schválení členského příspěvku do destinační společnosti 

4) Volba předsedy DSO Policka 

5) Volba místopředsedy DSO Policka 

6) Rozpočet DSO Policka 2016 

7) Vyřazení majetku  

8) Různé 

9) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

Předseda svazku zahájil zasedání a zároveň přivítal, na dnešním zasedání firmu 

Profesionálové, která po oficiálním zahájení představí svoji činnost. Dále předal slovo 

starostovi hostující obce Ing. M. Šrůtkovi.  

Starosta Bukovice všem poděkoval za přijetí účasti na prvním veřejném zasedání v roce 2016. 

V krátkosti představil historii obce – obec se v roce 1990 osamostatnila od města Police nad 

Metují, což byl významný a historický mezník. Rozloha Bukovice je tvořena 243 ha půdy, 4 

ha lesy – bohužel nejsou žádné možnosti jak vyrůst, neboť obec nedisponuje stavebními 

parcely.  Hlavní výdaje obce jsou vynakládané na chod úřadu a školy. Starosta přítomné 

seznámil s plánovanými projekty v letošním roce (přestavba sociálního zařízení, plynofikace, 

oplocení u školy, nová prostranství pro kontejnery, pořízení nového rozhlasového vybavení) a 

předal slovo hostům dnešního zasedání. 

 

p. Jaroš, obchodní ředitel společnosti – obchodní společnost Profesionálové se především 

specializuje na malé obce, zajišťuje projektové řízení staveb a pomoc se zpracováním 

projektových žádostí, analytických posudků a pomoc ve všech fázích projektu. 
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p. Malinovská – je nutné znát základní požadavky poskytovatele dotace. Dále přítomné 

upozornila, že výdaje na zpracování žádosti jsou uznatelným nákladem. Na závěr uvedla 

právě probíhající výzvy. 

Mgr. I. Jenková – Můžete nám dát doporučení, kde jsou šance na úspěch nejvyšší? 

p. Jaroš – maximálně Vám můžeme sdělit, v jaké oblasti finanční prostředky jsou a následně 

doporučit ke konzultaci Vaše projektové dokumentace, kde bývají nejčastější chyby 

(nedodržení pokynů a parametrů). 

Na závěr pan Jaroš rozloučil a poděkoval za možnost vystoupit na tomto zasedání. 

 

Předseda svazku přítomné členy seznámil s navrženým programem, který se rozšířil o bod č. 

7 – Vyřazení majetku. K rozšířenému programu neměl nikdo připomínek. Jmenoval 

zapisovatele – Xenii Ulrichovou a ověřovatele zápisu Ing. M. Šrůtka. 

 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

X. Ulrichová přečetla níže uvedená usnesení, která byla schválena na min. schůzi výboru 

svazku. 

 Výbor DSO Policka vzal na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2015. 

 Výbor DSO Policka schválil přijetí dotace z rozpočtu KHK na projekt 

„Profesionalizace Policka 2015“ (smlouva č. 15RRD02-0026) ve výši 40 000,- Kč. 

 Výbor DSO Policka schválil podání žádosti „Profesionalizace a manažer DSO 

Policka 2016“ v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje – Regionální 

rozvoj. 

 Výbor DSO Policka schválil změnu rozpočtu č. 1 navýšení příjmů o částku 

82 000,- Kč, navýšení výdajů o částku 32 250,- Kč a změnu financování ve výši -

49 750,- Kč. 

 Výbor DSO Policka schválil přijetí pravidel rozpočtového provizoria pro 1. 

čtvrtletí roku 2016.  

 Výbor DSO Policka schválil nový Rozpočtový výhled DSO Policka 2016 – 2018. 

 Výbor DSO Policka schválil výši členského příspěvku pro rok 2016 na 17,- 

Kč/obyvatele. 

 Výbor DSO Policka schválil smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na 

úhradu neinvestičních nákladů spojených s vedením agendy DSO Policka v roce 

2016 uzavíranou mezi městem Police nad Metují a DSO Policka. 

 Výbor DSO Policka schválil poskytnutí půjčky MAS Stolové hory ve věci 

zajištění předfinancování manažerky projektu. 

 Výbor DSO Policka schválil manipulační poplatek ve výši: Malý stánek 200,- 

Kč/ks, Velký stánek 300,- Kč/ks, Lavice 50,- Kč/ks 

 

3) SCHVÁLENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU DO DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI 

Na minulé schůzi výboru svazku byl odsouhlasen členský příspěvek jednotlivých obcí DSO 

Policka 17,- Kč/obyvatele. Doposud však nebyl odsouhlasen příspěvek za členství ve 

společnosti pro destinační management Broumovsko. Tento příspěvek činí 6,- Kč/obyvatele.  

 

Usnesení č. 01/01/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje výši členského příspěvku SDMB pro rok 2016 ve výši 6,- 

Kč/obyvatele. 

 

Pro: 6          Proti:  0    Zdržel se: 2 
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4) VOLBA PŘEDSEDY DSO POLICKA 

Dle vnitřních stanov svazku je předseda svazku volen na dobu 2 let.  

p. Šubíř – navrhuji, aby předsedou svazku zůstal p. Vítězslav Vítek 

 

Nebyli navrženi další kandidáti. 

 

Usnesení č. 02/01/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje, aby předsedou pro další volební období 2016 – 2018 byl 

zvolen pan Vítězslav Vítek. 

 

Pro: 7          Proti:  0    Zdržel se: 1 

 

 

5) VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY DSO POLICKA 

Místopředseda svazku je dle stanov volen na období 1 roku. Minulé období tuto funkci 

vykonával starosta Velkých Petrovic, p. Friml. 

 

Nebyli navrženi další kandidáti. 

 

Usnesení č. 03/01/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje, aby místopředsedou svazku pro další volební období 2016 – 

2017 byl zvolen pan Vladislav Friml. 

 

Pro: 7          Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

6) ROZPOČET DSO POLICKA 2016 

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

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 04/01/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje rozpočet pro rok 2016 jako schodkový. Rozpočtové příjmy ve 

výši 238 050,- Kč, rozpočtové výdaje ve výši 242 410,- Kč a financování ve výši 4 360,- Kč. 

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

7) VYŘAZENÍ MAJETKU 

Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2015 vypršela smlouva o výpůjčce, je možné tento majetek 

vyřadit z evidence DSO Policka. Vyřazený majetek je umístěn v Polici nad Metují. 

 

Majetek Umístění Inventární č. Rok pořízení Počet ks Cena v Kč 

Světlo 

Showtec 

Police nad 

Metují 

58 2010 1 37 921 

Světla + 

rampa 

SKYTEC 

ALUTRUSS 

Police nad 

Metují 

59 2010 1 24 000 
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Zvuková 

aparatura 

Police nad 

Metují 

60 2010 1 12 070 

Mikrofonní 

stojan 

Police nad 

Metují 

OE9 2010 1 1 380 

Reprostojan Police nad 

Metují 

OE10 2010 1 1 180 

 

H. Ištoková, vedoucí finančního oddělení v Polici nad Metují doplnila, že se jedná o majetek 

zakoupený z Královéhradecké dotace, kde byla spoluúčast hrazena z rozpočtu města Police 

nad Metují.  

Majetek je umístěn v Pellyho Domech a v případě potřeby je možnost si výše uvedené 

vybavení zapůjčit. 

 

Usnesení č. 05/01/2016 
Výbor DSO Policka schvaluje vyřazení majetku, a to k datu 10. března 2016, a následný 

bezúplatný převod do majetku města Police nad Metují, ve kterém je majetek umístěn. 

 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

  

 

8) RŮZNÉ 

 

 Svaz měst a obcí 

p. Friml – informoval přítomné o schůzi Svaz měst a obcí 

- občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského 

průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím 

úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o 

vydání občanského průkazu. 

- pro obce dojde k navýšení daně z přidané hodnoty 

- Až doposud byly obce povinny v průjezdních úsecích obcí udržovat silniční zeleň i když 

nebyly vlastníky pozemků, na kterých se zeleň nacházela. Novela zákona platná od nového 

roku dala do souladu povinnost vlastníka komunikace k údržbě silniční vegetace. 

- dojde ke zdražení vody 

- upozornění na Nový zákon o odpadních vodách 

 

 Pořízení lasa 

p. Vítek – vznesl požadavek na zakoupení lasa pro Městskou policii Police nad Metují 

k odchytávání psů.  

Mgr. I. Jenková – zjistí situaci u Městské policie 

 

 

 Divadelní představení 

p. Šrůtek – informoval přítomné o plánovaném divadelním představení, které se bude konat 

27. května 

Celkem bude k dispozici 250 ks lístků (100 ks vstupenek prodají sami) 

Nabízí dalších 150 ks 

Cena 250,- Kč/ks 
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 Zájezd Marius Pedersen 

Provozovna MP (Marius Pedersen) Náchod již sídlí ve zcela novém areálu v obci Rychnovek 

u Jaroměře. P. Friml navrhuje zájezd.  

p. Vítek – zajistí s Xenií Ulrichovou program a dopravu 

 

 Kalendář DSO Policka 2017 

X. Ulrichová – informovala o průběhu tvorby kalendáře na příští rok. Dne 7. 3. 2016 byli 

kontaktováni ředitelé školských zařízení DSO Policka o plánovaném projektu – všichni 

souhlasí a do projektu se zapojí. Svazek již obdržel první dvě nabídky na grafické zpracování 

kalendáře. Dále navrhuje do kalendáře zapracovat fotografii reálného místa, které děti budou 

malovat, a to především z důvodu prodejnosti. 

Starostové s návrhem souhlasí. 

 

 

15) ZÁVĚR 

 

Na závěr předseda svazku poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

Zapsala: Xenie Ulrichová 

V Polici nad Metují dne 10. března 2016 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Ing. Milan Šrůtek 

 předseda svazku ověřovatel 


