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ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2018 
konaného dne 21. srpna 2018 od 15 hod. 

na městském úřadě v Polici nad Metují 
 

Přítomní členové: V. Friml, Ing. J. Krtička, V. Vítek, Ing. M. Šrůtek, J. Rotter 

 

Hosté:  Ing. Mgr. Pavel Rejchrt, D. Hauschke, Ing. Pavel Pohner, Ing. Helena 

Ištoková, Dagmar Heritesová Krtičková, Blanka Klímová, František 

Dostál, Jana Ticháčková, Ing. Miluše Doležalová 

 

Zapisovatel:   H. Ištoková 

 

Ověřovatel:   V. Friml 

 

Ostatní:     

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Personální změny  

3) Projekt Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko 

 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

Hlavním tématem mimořádné schůzky byly personální změny v osobě manažera projektu a 

příprava projektu Efektivní veřejná správa. Kontrola usnesení proběhne na příštím řádném 

jednání DSO Policka.  

 

 

 

2) PERSONÁLNÍ  ZMĚNY  

 

H. Ištoková vysvětlila personální změny, které nastaly v osobě pracovníka, který vykonává 

funkci manažera DSO Policka. Luboš Ježek odchází k 31.8.2018. Jeho agendu – referenta 

dotací přebrala slečna Dominika Čečetková z Broumova, která je přijata na dobu určitou – 

zástup za rodičovskou dovolenou paní Xenie Hambálková. Z důvodu tohoto dalšího – dle 

předběžných informací krátkodobého zástupu (cca 1 rok) – bylo rozhodnuto, že agendu DSO 

Policka převezme obec Bezděkov nad Metují – Bc. Eva Gennertová, která již tuto agendu 

v minulosti vykonávala.  

Slečna Čečetková bude pro svazek i nadále zajišťovat organizaci výpůjčky pódia a stanů.  

 

Dojde ke změně smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, která byla dosud uzavřena 

s městem Police nad Metují. Tato smlouva bude ukončena a nově bude uzavřena smlouva 

s obcí Bezděkov nad Metují. Dále se změní osoba koordinátora projektu – místo Mgr. Luboše 

Ježka tuto činnost bude vykonávat Bc. Eva Gennertová.  
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Usnesení č. 01/04/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků na úhradu neinvestičních nákladů v roce 2018 mezi městem Police nad Metují a 

DSO Policka a zároveň schvaluje uzavření nové smlouvy mezi obcí Bezděkov nad Metují a 

DSO Policka 

 

Pro: 5          Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 02/04/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje Dohodu o provedení práce s paní Bc. Evou Gennertovou na 

druh práce Koordinátor projektu v projektu „Efektivní a profesionální veřejná správa regionu 

DSO Policko“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007403 

 

Pro: 5          Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

 

 

 

3) PROJEKT EFEKTIVNÍ A PROFESIONÁLNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA REGIONU DSO 

POLICKO 

 

Jednání byla přítomna manažerka projektu – Ing. Doležalová z CEPu.  

 

Strategické dokumenty – p. Rejchrt ověřoval na MŠMT možnost zpracování povinného 

dokumentu Plán rozvoje sportu do souhrnné strategie každé obce. Jednoznačnou odpověď 

neobdržel.  

Bylo rozhodnuto, že Plán rozvoje sportu bude zadán jako samostatný dokument.  

 

Technické dokumenty  -P. Rejchrt předložil obcím pracovní verze dokumentu pro přípravu 

VŘ na zpracovatele technických dokumentů a dále přehled dokumentů, které jednotlivé obce 

požadují.  

Přítomní byli seznámeni s možností softwaru, který pracuje s digitálními mapami a 

vytvořenými databázemi - pasporty.  

Bylo rozhodnuto, že tento software by byl pro obce přínosem, dokumenty vytvořené v rámci 

projektu by se mohly dále aktualizovat a bude možné je průběžně využívat i v budoucnu. Je 

třeba počítat s ročními náklady na údržbu software a s nutností věnovat se vkládání aktuální 

dat do systému.  

Ing. Pohner nabídl možnou spolupráci s Technickými službami Police nad Metují s.r.o., kde 

je pracovnice, která pro město požadované údaje do systému vkládá. V případě požadavku by 

bylo možné rozšířit tuto činnost i pro další obce DSO Policka. Ing. Doležalová se domnívá, že 

by mohlo být pořízení potřebného softwaru uznatelné v rámci projektu. 

 

Součástí zadávací dokumentace výběrového řízení projektu bude i požadavek na 

obslužný software.  
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P. Rejchrt dále požádal starosty o doplnění podkladů – požadavků obcí na zpracování 

technických a strategických dokumentů v projektu Efektivní a profesionální veř. správy. Je 

třeba vyřešit rozsah (míru podrobnosti) jednotlivých pasportů. Obce dle předložených návrhů 

vyberou, co budou požadovat, v jakém rozsahu a p. Rejchrtovi obratem zašlou.  

 

 

4) RŮZNÉ 

 

Kalendář DSO Policka na rok 2019. Přítomní členové DSO Policka souhlasili, že DSO 

Policka poskytne odměnu panu Oldřichu Jenkovi za poskytnutí fotografií obrazů Jana 

Kousala. Odměna byla stanovena na částku 85,- Kč za 1 ks poskytnuté fotografie. Celková 

částka za 54 dodaných fotografií činní tedy 4 590,- Kč. 

Příští veřejná schůze DSO Policka se bude konat v České Metuji.  

 

 

 

 
Zapsala: Helena Ištoková 

V Polici nad Metují dne 22. srpna 2018 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Vladimír Friml  

 předseda svazku ověřovatel 


