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ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2017 
konaného dne 23. března 2017 od 15 hod. 

v obci Žďár nad Metují, v salonku místního pohostinství 
 

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, Ing. Jana Ringlová – vedoucí oddělení 

trhu práce, Jan Školník a Libuše Růčková – členové SDMB 

     

 

Zapisovatelka: X. Hambálková 

 

Ověřovatel:   Pavel Šubíř 
 

 
 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Informace k veřejné službě 

4) Prezentace projektu destinační společnosti 

5) Audit – závěrečný účet 

6) Volba místopředsedy DSO Policka 

7) Rozpočet DSO Policka 2017 

8) Žádost o poskytnutí daru 

9) Různé 

10) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

Starosta obce Žďár nad Metují přivítal přítomné členy a hosty dnešního jednání. Ve stručnosti 

shrnul hlavní akce minulého roku (rekonstrukce sálu, rekonstrukce boudy na hřišti, koupě 

nového hasičského auta, revitalizace sakrálních staveb z MZE za 250 000,- Kč, tradiční akce 

Jarmarku, společenská akce u Samaritánky, koupě hospodářského stavení). Dále přítomné 

informoval o DČOV a procesu čištění v jejich obci.  

Předseda svazku zahájil zasedání a přečetl navržený program jednání. K programu neměl 

nikdo připomínek. Zapisovatele jmenoval – Xenii Hambálkovou a ověřovatele zápisu Pavla 

Šubíře. 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

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

svazku. 

 Výbor DSO Policka vzal na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2016. 

 Výbor DSO Policka schválil přijetí pravidel rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí 
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roku 2017. 

 Výbor DSO Policka schválil změnu rozpočtu č. 3 navýšení příjmů o částku 42 000,- 

Kč a změnu financování ve výši 42 000,- Kč. 

 Výbor DSO Policka schválil výši členských příspěvků pro rok 2017 na 17,- 

Kč/obyvatele. 

 Výbor DSO Policka schválil smlouvu o poskytnutí finančních prostředků SDMB o. p. 

s. 

 Výbor DSO Policka vzal na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření 

DSO Policka.  

 Výbor DSO Policka schválil smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na úhradu 

neinvestičních nákladů spojených s vedením agendy DSO Policka v roce 2017 

uzavíranou mezi městem Police nad Metují a DSO Policka. 

 Výbor DSO Policka schválil podání žádosti „Profesionalizace a manažer DSO Policka 

2017“ v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj. 

 

3) INFORMACE K VEŘEJNÉ SLUŽBĚ 

 

Paní Ing. Jana Ringlová přítomné seznámila s prezentací k veřejné službě. Na pozici vedoucí 

trhu práce je od 1. 3. 2017. Prezentace byla převážně věnována novele zákona o pomoci 

v hmotné nouzi. Hlavní změny, které jsou s VS spojeny: 

Musí být sepsána žádost na konkrétním formuláři, který je umístěn na portálu MPSV. 

Součástí žádosti je doklad o BÚ, o subjektivitě dané obce. Žádost projednává komise, pokud 

nejsou důvody k zamítnutí, dochází k podpisu smlouvy o organizování veřejné služby. Dále 

ve své prezentaci upozornila na možnost získat nově příspěvek na ochranné pomůcky a 

pracovní prostředky. O příspěvek lze zažádat 1x. Novinkou je také proplacení zdravotní 

prohlídky. Protože došlo ke změně legislativy, dochází ke zrušení dosavadních smluv, které 

byly uzavřeny na dobu neurčitou. Nyní je možnost uzavřít smlouvu max. na 2 roky. 

 

Česká Metuje – pokud je více vykonavatelů v rámci veřejné služby je možnost nějakého 

koordinátora? 

JR – musí být více než 5 osob 

 

Velké Petrovice – Jsou nastavená nějaká pravidla pro výběr uchazeče? Např. vzdálenost? 

JR – úřad práce pošle na obec uchazeče na „zkoušku“ a pak na základě dohody je možné 

uzavřít smlouvu. Seznam uchazečů, kterých by se to mohlo dotýkat, eviduje paní Mgr. 

Kolářová (vedoucí nepojistných dávek). 

 

Všem členům byla zaslána prezentace prostřednictvím emailu. 

 

 

4) PREZENTACE PROJEKTU DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI  

Další host jednání pan Jan Školní uvedl další bod jednání. Všichni přítomní obdrželi příručku 

pro dnešní jednání. V úvodu porovnal cestovní ruch ČR se zahraničím. Hlavním cílem 

destinace Broumovsko je se přiblížit trendům v Evropě. Ve stručnosti zmínil, jak s cestovním 

ruchem pracují například v Rakousku. V České republice není destinačnímu managementu 

věnována dostatečná pozornost. Upozornil na místa v ČR, která nejvíce lákají návštěvníky? 

Na prvním místě se umístila Šumava, dále Českosaské Švýcarsko, Krkonoše, Český Ráj, 

Karlovy Vary, Beskydy, Jeseníky, atd. Dalším cílem destinační společnosti je náš region 

dostat na takovouto mapu. Na základě šetření bylo zjištěno, že největší povědomí o regionu 
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mají v Královéhradeckém kraji. Nejvíce se jim vybaví příroda a památky. Na závěr všem 

připomenul hlavní značky a pod značky destinační společnosti: 

 Region Broumovsko, kraj pískovcových skal a barokních památek (na základě šetření) 

 Bike Resort Broumovsko 

 Geopark Broumovsko (důvod dnešní prezentace) 

 

Geopark Broumovsko – iniciativa UNESCA   

Na základě turistické (Defertovi) funkce lze tvrdit, že je Broumovsko s výsledkem 11,1 

významnou turistickou oblastí. Adršpach 72,5 je poté nejvýznamnější. 

Velkou snahou destinační společnosti je o vybudování 4P (produkt, cena, distribuční cesty a 

způsob komunikace s návštěvníky) 

 

O přeshraničním projektu spolupráce dále hovořila paní Ručková. Zrekapitulovala 

prvopočátky geoparku na našem území. Geopark je značkou využívanou v cestovním ruchu. 

Žádost o statut národního parku bylo požádáno v minulém roce v březnu. Abychom uspěli, 

bylo doporučeno následující: 

1) musí být dodržena geologická souvislost 

2) musí být dodržena trvalá práce s geologem – zde byl vytvořen projekt a podána žádost o 

dotaci 

 

V rámci projektu jsou tři partneři s celkovým rozpočtem 27 mil. Kč z toho SDMB 12 mil. Kč. 

Mezi hlavní aktivity SDMB patří vznik strategie pro naše i polské území – aktivní spolupráce 

na základě seminářů, dále vznikne grafický manuál pro geopark, rozšíření webových stránek 

geoparku, překlad webových stránek do PL, pořízení videospotů. 

Na závěr byli přestaveny v krátkosti hlavní aktivity partnerů (marketingové aktivity, účast na 

veletrzích, atd.) 

 

Předseda svazku poděkoval přednášejícím a dal prostor přítomným pro jejich dotazy.  

 

5) AUDIT – ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

Závěrečné přezkoumání se uskutečnilo dne 15. března v prostorách městského úřadu v Polici 

nad Metují. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

 

Usnesení č. 01/01/2017 

Výbor DSO Policka bere na vědomí výsledky z přezkoumání hospodaření DSO Policka. 

 

Pro: 8          Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

6) VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY DSO POLICKA 

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

vykonával starosta Velkých Petrovic, p. Vladislav Friml. 

 

Jediným navrženým kandidátem byl opět pan Vladislav Friml. 

 

Usnesení č. 02/01/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje, aby místopředsedou svazku pro další volební období 2017 – 

2018 byl zvolen pan Vladislav Friml. 
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Pro: 7          Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

7) ROZPOČET DSO POLICKA 2017 

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

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 03/01/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje rozpočet pro rok 2017 jako schodkový. Rozpočtové příjmy ve 

výši 238 853,- Kč, rozpočtové výdaje ve výši 242 081,- Kč a financování ve výši 3 228,- Kč. 

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

8) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU 

Dalším bodem jednání byla písemná žádost pana Petra Dostála. Všichni přítomní obdrželi 

žádost prostřednictvím emailu.  

 

Usnesení č. 04/01/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje poskytnutí finančního daru AMK Police k 65. výročí za 

dlouholetou spolupráci. 

 

 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

9) RŮZNÉ 

 

 Aktualizace webových stránek Policka 

 

X. Hambálková – upozornila na aktualizaci webových stránek Policka. V této souvislosti je 

nutné, aby si jednotlivé obce upravili cílovou adresu na překlik ze svých stránek obce na 

Policko. Starý odkaz nefunguje. 

 

 Velikonoční výstava 

 

15) ZÁVĚR 

 

Na závěr předseda svazku poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

Zapsala: Xenie Hambálková 

V Polici nad Metují dne  

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Pavel Šubíř 

 předseda svazku ověřovatel 


