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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2016 
konaného dne 19. května 2016 od 15 hod. 

v Restauraci Na Křižovatce v České Metuji 
 

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,  

 

Zapisovatelka: X. Ulrichová 

 

Ověřovatel:   J. Vaněček 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Závěrečný účet DSO Policka za rok 2015 

4) Účetní závěrka k 31. 12. 2015 

5) Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků 

6) Schválení dotace 

7) Různé 

8) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

Předseda svazku zahájil jednání. Ověřovatelem zápisu stanovil starostu Č. Metuje pana 

Jaroslava Vaněčka. Zapisovatele jmenoval Xenii Ulrichovou. Dále předal slovo starostovi 

hostující obce, který všem poděkoval za účast. V krátkosti představil historii obce. Obec 

Česká Metuje disponuje 2 000 ha z toho 200 ha je tato rozloha tvořena lesy. Počet obyvatel je 

290. V obci se nachází 140 čísel popisných (1/3 jsou rekreační chalupy). Rozpočet obce je ve 

výši 4 mil. Kč. Předminulý rok došlo k zateplení kulturního domu a minulý rok k zateplení 

školy. Do budoucna je plánována nová komunikace včetně autobusové zastávky. 

Nejaktivnější a nejpočetnějším spolek na území obce jsou hasiči, spolek vojenské historie T-S 

20 Pláň. V současné době se ve výstavbě dokončují 3 domy. Bohužel obec nemá dostatek 

pracovních příležitostí. 

 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

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

svazku. 

 

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

Kč/obyvatele. 

 Výbor DSO Policka schválil, aby předsedou pro další volební období 2016 – 2018 byl 
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zvolen pan Vítězslav Vítek. 

 Výbor DSO Policka schválil, aby místopředsedou svazku pro další volební období 

2016 – 2017 byl zvolen pan Vladislav Friml. 

 Výbor DSO Policka schválil 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. 

 Výbor DSO Policka schválil vyřazení majetku, a to k datu 10. března 2016, a následný 

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

 

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

naplněna. 

 

 

3) ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO POLICKA ZA ROK 2015 

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 2015 na úřední desce po stanovenou dobu ve všech členských obcích 

DSO Policka. Protože obec Česká Metuje vznesla námitku, že jejich Návrh závěrečného účtu 

nebyl ne elektronické úřední desce vyvěšen v požadované délce (15 dnů), bylo rozhodnuto, že 

schválení Závěrečného účtu DSO Policka proběhne na příštím veřejném zasedání dne 14. 6. 

2016. 

 

4) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2015 

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

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

 

Usnesení č. 01/02/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje Účetní závěrku DSO Policka sestavenou k 31. 12. 2015. 

 

Pro: 8          Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

 

5) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 

Usnesení č. 02/02/2016 

Výbor DSO Policka žádá o provedení přezkoumání hospodaření DSO Policka za rok 2016 

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) SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DOTACE 

  

Usnesení č. 03/02/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje přijetí dotace z rozpočtu KHK na projekt „Manažer svazku 

2016“ (smlouva č. 16RRD02-0030) ve výši 38 000,- Kč. 

 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 
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7) RŮZNÉ 

 

Stolní kalendář DSO Policka na rok 2017 

Byla stanovena předběžná prodejní cena kalendáře a to ve výši 80,- Kč/ks. 

 

 

Propagační materiály DSO Policka 

X. Ulrichová – jménem informačního střediska v Pellyho Domech žádá výbor DSO Policka o 

finanční spoluúčast týkající se propagačních materiálů. Finanční spoluúčast je požadována ve 

výši 8 000,- Kč (1 000,- Kč za obec). Za tuto částku, která bude vyplacena z účtu 

Dobrovolného svazku obcí Policka, obce získají ubytovatelé mimo území Police nad Metují 

„základní – vstupní“ balíček (50 ks Průvodce Polickem, 50 ks Regiiomapy, 20 ks novin 

Broumovksa, 20 ks novin Kladského Pomezí, 20 ks letáku Policko). Balíček obdrží ubyvatelé 

po domluvě s informačním střediskem. 

Po vyčerpání balíčku si budou moci opět materiál dokoupit. V menším počtu kusů a v případě 

nutnosti si mohou materiál odebrat i obce na svůj obecní úřad. 

 

Dále byl navrhnut nový propagační materiál ve formě reflexních pomůcek. Manažerka DSO 

Policka uskuteční poptávku. 

 

 

 

Stany DSO Policka 

X. Ulrichová – informovala přítomné o stížnosti týkající se předávání stánků. Stánky se 

nevracejí včas a vznikají tak problémy při organizaci během dalšího půjčení. Za uskladnění 

tohoto majetku zodpovídá sportovní referent Police nad Metují – Martin Balák. Vzhledem 

k tomu, že nejsou dodržovány podmínky, navrhuje se vrátit k původnímu řešení, kdy se 

stánky nacházely v obci, do doby dalšího zájemce. 

Protože je tento systém nežádoucí, bylo navrženo, aby se o uskladnění majetku střídaly po 

roce obce. 

Během jednání byl vznesen dotaz – kde byl problém s vrácením? 

I. Jenková – o projednávaných bodech (týká se propagačních materiálů DSO Policka i Stanů 

DSO Policka) jsem se dozvěděla dnes. Protože nemám úplné informace, žádám o odložení 

tohoto bodu na příště.  

Problém při vrácení nastal v Machově, kdy si stánky vypůjčil pan místostarosta p. Šulc a již 

opakovaně nevrátil včas. 

 

Česko-polská spolupráce  

P. Šubíř – vznesl dotaz týkající se dotačních žádostí do Euroregionu Glacensis.  

H. Ištoková – dne 5. 5. 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů. Vhodní žadatelé tedy mohou 

předkládat své projektové žádosti včetně všech povinných příloh, zpracované v souladu se 

Směrnicí pro žadatele, pouze prostřednictvím webového portálu MS2014+ (to samé platí i pro 

vyúčtování). Nejlépe hodnoceny jsou projekty společné. Max. bodové hodnocení 100 b., pro 

získání dotace je nutné obdržet min. 55 bodů. 
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15) ZÁVĚR 

 

Závěrečné jednání se týkalo plánovaných aktivit.  
Starostka Police nad Metují upozornila na následující akce a činnosti města Police nad 
Metují: 
- upozornila na spokojenost kalendáře pro příští rok 
- zároveň je spokojená s obdrženými novinami (Kladského pomezí i Destinační společnosti 
Broumovska) 
- v případě zájmu možnost rozšíření pečovatelských služeb 
- pozvání na vernisáž „Policko očima dětí“ v týdnu od 31. 5. – 5. 6. 2016 Pellyho Domy 
- akci „Běh z Police do Police“ 18. 6. 2016 
- Křest knihy „Hlavňov – vesnice pod Hvězdou“ 26. 5. 2016 Pellyho Domy 
- Malé letní dovádění 18. 6. 2016. (V případě souhlasu všech členů za DSO Policka se zúčastní 
SDH Radešov. Členové svazku souhlasí). 
- Polická zelňačka 11. 6. 2016 – vyzývá obce k složení týmů 
 
Starosta Žďáru nad Metují – P. Šubíř 
Zve všechny přítomné na Svatojánský jarmark, který se uskuteční dne 18. 6. 2016.  
 
Předseda svazku Vítězslav Vítek upozornil na seminář pro starosty, který se uskuteční dne 
24. 6. 2016 v Suchém Dole. Seminář se týká dotační problematiky. Zároveň navrhuje, aby se 
tohoto semináře účastnila pečovatelka svazku. 
 
Místostarosta J. Škop upozorňuje na další kolo kotlíkových dotací, které bude probíhat 
v Polici nad Metují. Pozvánka bude včas zaslána. Školení bude zdarma. 
 
 
 
 

 
Zapsala: Xenie Ulrichová 

V Polici nad Metují dne 19. května 2016 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Jaroslav Vaněček 

 předseda svazku ověřovatel 


