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ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2018 
konaného dne 27. března 2018 od 15 hod. 

v městě Police nad Metují, v Penzionu 65 
 

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. Hana Heinzelová – CHKO 

Broumovsko, Ing. Kateřina Brátová MěÚ Police n. Met. 

 

Zapisovatel:   L. Ježek 

 

Ověřovatel:   Ida Jenková 
 

 
 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Zvládání náporu turistů (Ing. Hana Heinzelová, CHKO Broumovsko) 

4) Informace k novému stavebnímu zákonu (Ing. Kateřina Brátová, stav. odbor MěÚ 

Police n. Met.) 

5) Volba místopředsedy DSO Policka 

6) Volba předsedy DSO Policka 

7) Cenová nabídka CEP (proj. Efektivní a profesionální veř. správa) 

8) Rozpočet DSO Policka 2018 

9) Dohoda o provedení práce  

10) Žádost slevy na zapůjčení pódia (obec Radvanice) 

11) Audit 

12) Životní jubileum starostů (J. Vaněček, I. Jenková) 

13) Různé 

14) Závěr 

 

 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

Starostka města Police nad Metují přivítala přítomné členy a hosty první veřejné schůze DSO 

Policka v roce 2018. Informovala přítomné o realizovaných a připravovaných projektech 

Města Police nad Metují (komunikace Záměstí, přístavba ZUŠ, rekonstrukce Hlavňovského 

rybníka, atp.) a také o současném dění (průtah Pěkova, rozvoje místních muzeí). Dále uvedla, 

že spolupráce se Společností pro destinační management Broumovska je z jejího pohledu 

nedostačující. Poukázala také na potřebu řešení sociálních služeb v obcích. Starostka uvedla, 

že struktura soc. péče a soc. služeb se mění a města a obce budou muset v budoucnosti více 
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posilovat sociální služby. Zřizovatel (kraj) již nebude toliko podporovat služby, které se o 

sebe mohou postarat samy.  

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

nikdo připomínek. Zapisovatelem byl jmenován Luboš Ježek a ověřovatelem zápisu byla 

jmenována Ida Jenková. 

Jednání bylo většinou přítomných členů shledáno usnášeníschopné.  

 

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

 

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

 

 Výbor DSO Policka vzal na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2017 

 Výbor DSO Policka schválil sestavení Kontrolní komise pro období 2018-2020. 

 Výbor DSO Policka schválil Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2018-2021. 

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

roku 2018. 

 Výbor DSO Policka schválil změnu rozpočtu č. 3 navýšení příjmů o částku 50 000,- 

Kč a změnu financování ve výši 50 000,- Kč a dále opravu závazného ukazatele – dar 

Automotoklub Police nad Metují v částce 5 000,- Kč. 

 Výbor DSO Policka schválil výši členských příspěvků pro rok 2018 na 17,- 

Kč/obyvatele. 

 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 2018 

uzavíranou mezi městem Police nad Metují a DSO Policka v částce 42 000,- Kč. 

 Výbor DSO Policka schválil podání žádosti „Manažer projektu 2018“ v rámci 

dotačního programu Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj 

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

s. v roce 2018. 

 Výbor DSO Policka prohlásil, že na území obce s rozšířenou působností Náchod bylo 

dosaženo dohody na žadateli projektu Místní akční plán rozvoje a vzdělávání II 

v rámci výzvy č. 02_17_047 v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

 

Kontrola usnesení proběhla v pořádku. Usnesení č. 09/04/2017 – schválení podání žádosti 

„Manažer projektu 2018“ v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje – Regionální 

rozvoj nebylo naplněno. Žádost nebyla podána z důvodu získání dotace z OPZ na projekt 

Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko. 

 

 

3) ZVÁDÁNÍ NÁPORU TURISTŮ (Ing. Hana Heinzelová) 

 

Předseda svazku přivítal hosta paní Ing. Hanu Heinzelovou z CHKO Broumovsko. Uvedl, že 

turismus na Policku narůstá, především v období polských státních svátků, a že není v moci 

státní policie ohlídat pořádek během tohoto období.  

Pana předsedu doplnila paní Heinzelová a uvedla, že krizové jsou především květnové svátky 

(1. 5. – 5. 5.), které se současně střetávají, jak se svátky českými, tak polskými. Vyšší nápor 

turistů lze očekávat také na přelomu května a června (31. 5. – 2. 6.) a během Polické pouti 
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v polovině srpna (15. 8. – 18. 8.). Dále uvedla, že jeden z hl. problémů spojených s nárůstem 

turismu jsou přeplněná parkoviště. Turisté tak často parkují na místech, které komplikují 

dopravu např. podél silnic. Průjezd komunikací je tímto komplikován a stává se, že je průjezd 

zcela omezen (i záchranné zdrav. službě). Krátkodobé řešení, které se v tomto ohledu nabízí 

je možnost povolit parkování zdarma (na tuto změnu přistoupila obec Adršpach).  

Přeplněné parkovací kapacity jsou problémem celé oblasti CHKO (hl. na Ostaši, na Slavném 

či v Machově). Agentura CHKO Broumovsko v minulosti již provedla částečný průzkum – 

sčítání návštěvníků v oblasti CHKO. V současnosti usiluje o nový plán péče o toto území, 

především pak o Teplické skály, Ostaš, atp.  

Paní Heinzelová dále uvedla, že dotčené obce by měly ve svých územních plánech počítat 

s možností rozšíření parkovacích ploch. Přítomní se ale současně shodli, že zvětšování 

parkovacích ploch není řešení, a že možnosti rozšiřování parkovacích ploch jsou často 

omezené.  

Pan Vítek dodal, že možností, jak omezit nápor turistů je zvýšení vstupného, jako se tomu 

stalo např. v Adršpachu. Paní Heizelová dodala, že toto nejspíše nezaručí úplné řešení 

problémů s parkováním, a že problém nejspíše nevyřeší ani rezervace vstupného.  

Pan Vítek dále dodal, že řešení nemůže zajistit ani kyvadlová – autobusová doprava, která by 

převážela turisty např. z Police na Slavný.  

Paní Heinzelová uvedla jako možné řešení záchytné parkoviště, které by mohlo být zřízeno 

například u železničního nádraží. Na toto téma navázal starosta Mgr. M. Maroul a uvedl, že 

Mýto by mohlo například dobře posloužit jako záchytná stanice.  

Ida Jenková vznesla k paní Heinzelové dotaz ohledně používání soli či jiného ekologického 

materiálu k údržbě komunikací v zimním období, protože současný posyp štěrkem výrazně 

znečišťuje komunikaci a jarní údržba komunikací je nákladná. Paní Heizelová uvedla, že 

chemický posyp je v CHKO na okresních komunikacích zakázán. Na vybraných úsecích lze 

ale zažádat o výjimku. Jiný druh posypu, který by byl šetrný k přírodě, bohužel podle ní 

neexistuje. Paní Heinzelová nabídla, že pokud budou mít přítomní zájem, může zaslat 

k tomuto tématu studii. Pan Šrůtek uvedl, že by se mohla případně navázat spolupráce 

s výzkumným ústavem či vysokou školou. Paní Heinzelová uvedla, že k tomuto tématu 

existují diplomové práce, ale že by to byla otázka spíše na krajský úřad.  

Během této části schůze bylo domluveno, že přítomní členové DSO Policka se shodli v otázce 

problému se zvýšeným náporem turismu následně: 

„Účastníci se shodli na tom, že by se dlouhodobé koncepční řešení mělo hledat spolu 

s odborníky v oblasti cestovního ruchu, životního prostředí, dopravy a územního rozvoje. 

Protože řešení přesahuje územní obvody jednotlivých dotčených obcí a obcí s rozšířenou 

působností, měl by být problém řešen na úrovni kraje. Pro daný účel je zapotřebí zřídit 

pracovní skupinu složenou ze zástupců dotčených obcí, dobrovolných svazků obcí,  

AOPK ČR, ČIŽP, Policie ČR a příslušných odborů kraje a že v této věci bude zaslán  

podmět Královéhradeckému kraji, aby takovou pracovní skupinu koordinoval, případně  

na základě závěrů její činnosti zadal zpracování odborné studie. Podmět na  

Královéhradecký kraj zašle AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko pro projednání na obou 

dotčených dobrovolných svazcích obcí.“   
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Usnesení č. 01/01/2018 

Výbor DSO Policka se shodl na tom, že by se dlouhodobé koncepční řešení problému náporu 

turistů mělo hledat spolu s odborníky v oblasti cestovního ruchu, životního prostředí, dopravy 

a územního rozvoje. Tento problém by měl být řešen na úrovni kraje. Pro daný účel je 

zapotřebí zřídit pracovní skupinu složenou ze zástupců dotčených obcí, dobrovolných svazků 

obcí, AOPK ČR, ČIŽP, Policie ČR a příslušných odborů kraje a že v této věci bude zaslán  

podmět Královéhradeckému kraji, aby takovou pracovní skupinu koordinoval, případně  

na základě závěrů její činnosti zadal zpracování odborné studie. 

 

Pro: 8         Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

 

4) INFORMACE K NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU (Ing. Kateřina Brátová) 

 

V další části schůze Ing. Brátová informovala starosty o novele stavebního zákona, která 

vyšla 1. 1. 2018. V tomto případě uvedla zásadní změnu ke stavbám, které již nevyžadují 

stavební povolení. Jde například o oplocení či bazén vč. souvisejícího zařízení do 40 m
2
. Také 

rodinné domy již nevyžadují kolaudaci – vlastník pouze oznámí dokončení stavby (měl by 

mít ale doloženy všechny revize). Veškeré stavby do 25 m
2 

jsou bez povolení, stavby do 50 

m
2 

jsou na ohlášení a stavby nad 50
 
m

2 
jsou na stavební povolení. Ing. Maroul uvedl, že tímto 

v obcích nastává zmatek, protože obec není vyrozuměna o tom, že je stavba již v užívání.  

Ing. Brátová dále uvedla, že v současnosti je vyžadováno také nové závazné stanovisko ke 

stavbám, jehož vydání se značně prodloužilo a že lze předpokládat další úpravy novely.  

 

 

5) 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. Navrženým kandidátem pro nové 

období byl opět pan Vladislav Friml. 

 

Usnesení č. 02/01/2018 

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

2018 – 2019 byl zvolen pan Vladislav Friml. 

 

Pro: 7         Proti: 0    Zdržel se: 1 

 

 

6) VOLBA PŘEDSEDY DSO POLICKA 

 

Předseda svazku je dle stanov volen na období 2 let. Minulé období tuto funkci vykonával 

starosta Suchého Dolu, p. Vítězslav Vítek. Navrženým kandidátem pro nové období byl opět 

pan Vítězslav Vítek. 

 

Usnesení č. 03/01/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje, aby předsedou svazku pro další volební období  

2018 – 2020 byl zvolen pan Vítězslav Vítek. 

 

Pro: 7          Proti: 0     Zdržel se: 1 
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7) CENOVÁ NABÍDKA CEP 

 

Všichni členové DSO Policka obdrželi prostřednictvím e-mailu cenovou nabídku od agentury 

Centrum Evropského projektování (CEP). Cenová nabídka se váže k projektu Efektivní a 

profesionální veřejná správa regionu DSO Policko a je zpracována na činnosti dotační 

management a organizaci výběrového řízení. 

 

Usnesení č. 04/01/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje, uzavřít smlouvu s agenturou CEP na dotační management a 

organizaci výběrového řízení projektu Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO 

Policko v celkové částce 278 300,- Kč. 

 

Pro: 8          Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

8) ROZPOČET DSO POLICKA 2018 

 

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

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 05/01/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje rozpočet pro rok 2018 jako schodkový. Rozpočtové příjmy ve 

výši 2 122 877,- Kč, rozpočtové výdaje ve výši 2 307 165,- Kč a financování ve výši 184 

288,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

9) DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (vedení účetnictví projektu Efektivní a profesionální 

veř. správa) 

 

Na základě realizace projektu Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policka 

vznikla potřeba vedení účetnictví projektu. Na kompletní vedení účetnictví tohoto projektu 

byla navržena paní Monika Hrnčířová. Dohoda o provedení práce by byla sepsána na dobu od 

1. 4. 2018 do 31. 12. 2020. Odměna za provedenou práci je navržena na 200,-Kč/hod.  

 

Usnesení č. 06/01/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje sepsání Dohody o provedení práce s paní Monikou Hrnčířovou 

na kompletní vedení účetnictví projektu Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO 

Policko na dobu od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2020. Odměna za provedenou práci je stanovena ve 

výši 200,- Kč za 1 hodinu práce. 

 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 
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10) ŽÁDOST SLEVY NA PRONÁJEM PÓDIA 

 

Dalším bodem jednání byla písemná žádost obce Radvanice na slevu pronájmu pódia na akci 

„Den obce Radvanice“ konané 25. 8. 2018. Celkové náklady na pronájem pódia na tuto akci 

činní 12 510,- Kč vč. DPH (za dva dny pronájmu). Jelikož jde pouze o jednodenní akci, bylo 

navrženo, aby byla účtována cena pouze za jeden den. Celková cena za pronajmutí pódia za 

jeden den, včetně dopravy, montáže a demontáže a zastřešení je 9 510,- Kč vč. DPH.     

Všichni přítomní obdrželi žádost prostřednictvím e-mailu.  

 

Usnesení č. 07/01/2018 

Výbor DSO Policka se shodl na tom, že pronájem pódia pro obec Radvanice na akci Den 

obce Radvanice konané dne 25. 8. 2018 bude v částce 9 510 Kč vč. DPH (bude účtován 

pronájem pouze za jeden den dle ceníku pronájmu pódia).  

 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

11) AUDIT   

 

Manažer svazku L. Ježek informoval přítomné o závěrečném přezkoumání hospodaření DSO 

Policka, které se uskutečnilo dne 14. března 2018 v prostorách městského úřadu v Polici nad 

Metují. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

 

12) ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

 

Členové DSO Policka blahopřáli starostům Mgr. Idě Jenkové (60) a Jaroslavu Vaněčkovi (65) 

k životnímu jubileu.   

 

13) RŮZNÉ 

 

Pan Šubíř v závěrečné části schůze poukázal na nedostačující zdravotní péči v Polici nad 

Metují a na neúměrně dlouhou čekací dobu u lékařů. Na toto reagovala starostka Police a 

uvedla důvody proč tomu tak je (uzavření ordinace MUDr. Kurského či nevole místních 

lékařů provozovat praxi v místě bydliště). Starostka dále uvedla snahu zavést u lékařů systém 

e-recepty, který by urychlil odbavení pacientů.  

L. Ježek přednesl členům návrh na spolufinancování správy webových stránek Policko.cz, 

kterými je zaštítěn provoz stránek dobrovolného svazku. Spolufinancování bylo navrženo 

především z důvodu odborné správy stránek a také doporučením auditních kontrolorů. Se 

starosty bylo domluveno, že L. Ježek domluví konkrétní částku za správu webových stránek a 

ta bude projednána a schválena členy DSO Policka.  

Ing. M. Šrůtek se dotázal k současnému dění ohledně GDPR. Pan Friml a Ing. Krtička 

informovali o cenách, které nabízí Svaz obcí a o možnostech pověřence, který musí být pro 

obce stanoven. 

Místopředseda svazku v závěru uvedl, že obec Velké Petrovice vyhlásila výběrové řízení na 

pozici účetní a poprosil zúčastněné o šíření této informace, případně doporučení vhodného 

kandidáta.  
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15) ZÁVĚR 

 

Na závěr předseda svazku poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

Zapsal: Luboš Ježek 

V Polici nad Metují dne 5. 4. 2018 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Mgr. Ida Jenková 

 předseda svazku ověřovatel 


