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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2017 
konaného dne 31. srpna 2017 od 15 hod. 

v pensionu Majka, Suchý Důl (Slavný) 
 

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

Ing. M. Šrůtek, P. Šubíř 

 

Omluveni:  J. Vaněček 

 

Hosté:  místostarostové a účetní 

 

Zapisovatelka: Mgr. L. Ježek 

 

Ověřovatel:   P. Šubíř 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Žádost o poskytnutí daru 

4) Změna rozpočtu č. 2 

5) Oprava poničeného stanu DSO 

6) Různé 

7) Závěr 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné přivítal předseda svazku pan Vítězslav Vítek. Všechny přítomné seznámil 

s programem jednání, ke kterému nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem byl stanoven 

Luboš Ježek, ověřovatelem zápisu Pavel Šubíř. Omluven z jednání byl starosta České Metuje 

Jaroslav Vaňěček. Jednání bylo většinou přítomných členů shledáno za usnášeníschopné.  

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

L. Ježek přečetl níže uvedená usnesení, která byla schválena na min. schůzi výboru svazku. 

 

 Výbor DSO Policka schválil příkazní smlouvu s Centrem evropského projektování pro 

zpracování projektové žádosti (výzvy č. 58 „Výzva pro územní samosprávné celky). 

 Výbor DSO Policka schválil Závěrečný účet DSO Policka za rok 2016. 

 Výbor DSO Policka schválil Účetní uzávěrku DSO Policka sestavenou k 31. 12. 2016. 

 Výbor DSO Policka schválil dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt 

„Manažer svazku 2017“ (smlouva č. 17RRD02-0034) ve výši 37 000,- Kč. 

 Výbror DSO Policka schválil změnu rozpočtu č. 1 navýšení příjmů o částku 37 000,- 

Kč a změnu financování ve výši - 37 000,- Kč. 

 

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

naplněna. 
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3) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU 

Dalším bodem jednání byla písemná žádost orchestru Police Symphony Orchestra, z. s. na 

realizaci 4. benefičního večera „Když i skály naslouchají….“ v částce 10 000,- Kč. Všichni 

přítomní obdrželi žádost prostřednictvím emailu.  

 

Usnesení č. 01/03/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje poskytnutí finančního daru pro Police Symphony Orchestra 

v částce 10 000,- Kč. 

 

Pro: 7          Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

4) ZMĚNA ROZPOČTU Č. 2 

 

Usnesení č. 02/03/2017 

Výbor DSO Policka schvaluje změnu rozpočtu č. 2, zařazení závazného ukazatele rozpočtu 

položky 3636 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) ve výši 10.000 Kč. Financování bude 

zajištěno přesunem zdrojů v rámci paragrafu 3636. 

 

Pro: 7          Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

5)   RŮZNÉ 

 

 Oprava poničeného stanu DSO 3x6 m 

Přítomní členové projednali opravu velkého stanu, jehož konstrukce byla poškozena před 

Polickou poutí. Starostka města Police nad Metují Mgr. Ida Jenková oznámila výboru DSO, 

že úhradu opravy v částce 2 360,- Kč provede město Police nad Metují. Svazek tedy nebude 

platit opravu poničeného stanu.  

V tomto ohledu se výbor dále zabýval otázkou budoucích oprav, jejich financování a kontrolu 

předávání. Výbor svazku se dohodl, že obec Velké Petrovice na podzim letošního roku 

provede kontrolu a drobné opravy na stanech – především tam, kde hrozí jejich protrhnutí, 

jako jsou rohy stanů.  

Dále bylo domluveno, že nájemné za půjčování stanů, které pro veřejný sektor činí 200,- Kč 

za malý stan a 300,- Kč za velký stan / den, zůstane zachováno a že vybrané nájemné by mělo 

do budoucna pokrýt drobné opravy. V této souvislosti podali přítomní členové návrh, aby se 

v rozpočtu na rok 2018 plánovalo s pořízením nového stanu a aby zde byly vyčleněny finance 

na jejich opravu. Nové stany by měly být získány z dotačního programu.  

Kontrolu stanů při předávání by měl provést pan Dostál z AMK, případně přebírající.  

 

 Navrácení půjčky MAS v částce 50 000,-do 30. 9. 2017 

Předseda svazku pan Vítek informoval ostatní členy o navrácení půjčky, kterou poskytlo DSO 

Policka organizaci MAS v částce 50 000,- Kč. Půjčka bude navrácena do 30. 9. 2017. 

 

 Ochrana osobních údajů 

Ing. J. Krtička vyzval členy DSO Policka ke spolupráci v rámci nových povinností obcí 

ohledně nakládání s osobními údaji. Členové se shodli, že by bylo vhodné ustanovit 

společného pověřence pro všechny obce svazku. V tomto ohledu Mgr. Ida Jenková oznámila, 

že se školení k tomuto tématu zúčastní tajemník města Police nad Metují Ing. Pavel Pohner, 

který dodá bližší informace.  
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 Ostatní 

V. Vítek dále pozval všechny přítomné na tradiční Suchodolské posvícení, které se koná  

24. – 26. září v Suchém Dole. Informoval také o zahájení výstavby informačního centra a 

sociálních zařízení na parkovišti na Slavném a o společném projektu Vambeřice – Machov – 

Suchý Důl. Dokončení výstavy komunikace se plánuje na květen 2018.  

Na něj navázal starosta Machova Ing. J. Krtička a poreferoval o opravě komunikace 

v Machově, o ukončení rekonstrukce vysokého napětí a o výstavbě záchytného parkoviště, 

které má být dokončeno do konce října.  

J. Krtička se dále dotázal, jestli by mohl vypracovat nové majetkové přiznání pan Vaněček. 

Starostka I. Jenková uvedla, že o tomto tématu hovořili na radě města Police nad Metují a že 

radní se k tomuto návrhu projevili nesouhlasně.  

Členové svazku se dohodli, že by na příští veřejnou schůzi pozvali znalce z krajského úřadu, 

aby vyjasnil nejasnosti ohledně účelové a místní komunikace. Kontakt na znalce předá pan 

Šubíř.  

Následně bylo předběžně domluveno, že příští veřejná schůze DSO se bude konat 

v Bezděkově nad Metují 30. 11. 2017. 

 

 

7) ZÁVĚR 

Na závěr předseda svazku poděkoval všem přítomným za účast 

 

 

 
Zapsal: Luboš Ježek 

V Polici nad Metují dne 31. srpna 2017 

 

 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Pavel Šubíř 

 předseda svazku ověřovatel 


