
 

 

       Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov 

 

- 1 - 

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

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

na Obecním úřadě v Bukovici 
 

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

Ing. M. Šrůtek, J. Vaněček 

 

Hosté:  Ing. Mgr. Pavel Rejchrt, Ing. Helena Ištoková, Mgr. Jiří Škop, 

místostarostové a administrativní pracovnice obcí. 

 

Zapisovatel:   Mgr. L. Ježek 

 

Ověřovatel:   Ing. M. Šrůtek 

 

Ostatní:    Příchod zástupců České Metuje v 15:50 hod. 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Závěrečný účet DSO Policka za rok 2017 + účetní závěrka za rok 2017 

4) Různé 

5) Závěr 

 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

Zasedání svazku zahájil předseda DSO pan Vítek. Informoval přítomné o náhlém úmrtí 

starosty České Metuje pana Jaroslava Vaněčka (†65) a vyzval k uctění jeho památky minutou 

ticha. Poté seznámil přítomné s programem jednání, ke kterému nebyly žádné připomínky. 

Zapisovatelem byl stanoven Luboš Ježek, ověřovatelem zápisu starosta Bukovice Ing. M. 

Šrůtek. Jednání bylo většinou přítomných členů shledáno za usnášeníschopné.  

Starosta Bukovice poreferoval o důležitém dění v obci a na obecním úřadě. Představil 

přítomným jak realizované projekty (rekonstrukci hasičské zbrojnice – obecního úřadu, 

přívod plynofikace, či protipovodňová opatření), tak budoucí záměry obce (kanalizace, 

křižovatka u Fialky). Současně uvedl, že obec má v plánu z dotačního programu vybudovat 

sociální byty v budově prodejny potravin a požádal přítomné o možnou spolupráci 

s doporučením vhodných klientů – nájemníků.  

V závěru představil fungování místní školy a personální změny, které ji v příštím roce čekají 

(současná ředitelka by měla v roce 2019 odejít do důchodu). Dále uvedl aktivity spolků 

(hasičů a Sokola) a oznámil, že firma Hauk má v záměru vybudovat v obci sportovní areál.  
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2) KONTROLA USNESENÍ 

 

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

 

 Výbor DSO Policka schválil obsazení osob realizačního týmu v projektu „Efektivní a 

profesionální veřejná správa regionu DSO Policka“ a současně schválil podepsání 

smlouvy s MAS Stolové hory na zajištění aktivit Odborného pracovníka – metodika 

rozvoje regionu v rámci tohoto projektu v částce 392 000,- Kč.  

 Výbor DSO Policka udělil plnou moc Ing. Heleně Ištokové k patřičným úkonům 

spojeným s projektem „Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO 

Policko“. 

 Výbor DSO Policka schválil uzavření Dohod o provedení práce v rámci projektu 

„Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko“. 

 

Kontrola usnesení proběhla v pořádku, většina schválených usnesení z minulé schůze byla 

naplněna. Doposud nebyla uzavřena smlouva s MAS Stolové hory na zajištění aktivit 

Odborného pracovníka – metodika v rámci projektu „Efektivní a profesionální veřejná správa 

regionu DSO Policka“. 

 

 

3) ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO POLICKA ZA ROK 2017 + Účetní závěrka za rok 2017 

 

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 2017 na úřední desce po stanovenou dobu ve všech členských obcích 

DSO Policka.  

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

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

 

Usnesení č. 01/03/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje Závěrečný účet DSO Policka za rok 2017 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“. 

 

Pro: 7          Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 02/03/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje Účetní závěrku DSO Policka sestavenou k 31. 12. 2017. 

 

Pro: 7          Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

 

4)  RŮZNÉ 

 

P. Rejchrt požádal starosty o vyjasnění nesrovnalostí, resp. doplnění požadavků obcí v rámci 

zpracování technických a strategických dokumentů v projektu DSO Policka - Efektivní a 

profesionální veř. správy. Uvedl, že v rámci přípravy dokumentů vznikl nesoulad mezi 

současnými požadavky a požadavky uvedených v žádosti o dotaci. Dále uvedl, že po 

konzultaci s paní Doležalovou je změna či doplnění požadavků možná, nelze ale překročit 
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počet dokumentů uvedených v žádosti o dotaci. Na základě toho požádal starosty, aby si 

odsouhlasily ty dokumenty, které chtějí.  

Uvedl tedy, které obce chtějí jaké dokumenty a starostové potvrdili zájem či nikoliv. V tomto 

ohledu se diskuze zaměřila především na generel dopravy. M. Šrůtek se zeptal, jaký je 

konkrétní obsah tohoto dokumentu. J. Škop uvedl, že může obsahovat například monitoring 

dopravy, například v klidu, v pohybu či může být různě nápomocný při přípravě objížďky a 

možných řešení, které vzniknou při dopravní kalamitě.  

P. Rejchrt dále uvedl, jaké dokumenty chtějí obce nad rámec požadovaných dokumentů 

v žádosti o dotaci (Machov – pasport hřbitovů, Police n. Met. – energetická koncepce) a dále 

uvedl, že oblast GDPR se nebude řešit v rámci přípravy dokumentů ale v rámci školení.  

V rámci technických dokumentů se diskuze zaměřila především na plán rozvoje sportu a 

otázce, jestli je vhodné mít tento dokument jako součástí obecného strategického plánu obce 

nebo jako samostatný dokument. P. Rejchrt uvedl, že zjistí, jaké jsou požadavky na plán 

rozvoje sportu a co by bylo vhodnější. H. Ištoková upozornila na to, aby byl dokument 

pojmenován správným titulem. Na to navázal P. Šubíř s tím, že v rámci dotací je toto 

skutečně důležité a že se může stát, že pokud nebude dokument správě pojmenován, může to 

mít vliv na zamítnutí dotace.  

J. Škop uvedl, že by bylo vhodnější mít tyty dokumenty v ucelené formě, tedy koncepci 

sportu jako součást obecného plánu obce. Zákon podle něj nikde neukládá, že jednotlivý 

dokument nelze použít, pokud je součástí jiného dokumentu a že příslušený hodnotící orgán 

by toto měl akceptovat.  

P. Rejchrt doplnil, že zjistí podrobnosti k tomuto tématu, tedy aby byly dokumenty použitelné 

i když tvoří samostatnou kapitolu jiného dokumentu. Informace podle něj lze získat na DSO 

Úpa, kde zpracovávají podobný projekt. A dále dodal, že požadované dokumenty nad rámec 

žádosti přidá do projektu.  

H. Ištoková krátce představila pracovní náplň pověřenců obcí na projektu Efektivní a prof. 

veřejná správa. Pověřenci, se kterými byla sepsána dohoda, budou spolupracovat s  

P. Rejchtem z MAS Stolové hory především na přípravě VŘ. Uvedla výši odměny (200 kč 

/hodinu) a rozsah hodin (68 h.) pro dohody o provedení práce. Bylo domluveno, že L. Ježek 

zašle pověřencům vzor výkazu práce s tím, že daný výkaz stačí odevzdat například 3x za 

celou dobu realizace (tj. za 2 roky). Není tedy nutné, aby pověřenci zasílali výkaz práce každý 

měsíc.  

Pan Vítek informoval o přípravě kalendáře DSO Policka na rok 2019. Se starosty bylo 

domluveno, že každá obec zašle požadovaný počet kusů L. Ježkovi, který se bude na přípravě 

kalendáře podílet. L. Ježek dále udělá průzkum trhu – odešle požadavek na cenovou nabídku 

mezi místní tiskárny, vybere nejlevnější nabídku a zajistí výrobu kalendáře.  

 I. Jenková se nabídla, že do kalendáře napíše úvodní slovo. Kalendář bude obsahovat 

fotografie obrazů Jan Kousala (foto dodá O. Jenka). I. Jenková dále uvedla, že domluví 

s Martinou Váňovou, aby do kalendáře napsala krátké pojednání o jeho životě.  

J. Krtička uvedl, že by v kalendáři neměl chybět také kalendář na rok 2020, který byl 

požadován již v minulém kalendáři.  

V. Friml se přítomných zeptal, jak to vypadá s opravou lávek v Maršovském údolí, s tím, že 

je důležité, aby oprava byla dokončena co nejdříve, jelikož se v létě očekávají tábory. I. 

Jenková uvedla, že dřevo na lávky by mělo být již připraveno. V. Friml tedy uvedl, že se na 

dalším postupu s opravou domluví s přítomným L. Binarem z DSO Lesy Policka. 

Pan Friml dále představil starostům a zůčastněným novou pracovnici obce Velké Petrovice 

paní Ticháčkovou.  
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Starostové se dále domluvili, že pověří I. Jenkovou, k odvozu akcií VAK. J. Rotter uvedl, že 

dané akcie je nutné odevzdat do 13. 8. Starostové, kteří si přejí předat akcie hromadně je 

předají I. Jenkové se všemi náležitostmi (plná moc, atp.) do konce července.  

Pan J. Rotter místostarosta České Metuje oznámil, že pohřeb pana Vaněčka je naplánován na 

28. 6. ve 14. hodin. Kondolenci a květinu za svazek zařídí I. Jenková.  

P. Šubíř pozval přítomné na Svatojánský jarmark, který se bude konat 23. 6. ve Žďáře nad 

Metují. I. Jenková na starostu navázala a pozvala zúčastněné na tradiční akci Běh z Police do 

Police, který navazuje na jarmark a také na slavností otevření hasičské zbrojnice v Polici nad 

Metují, které se má konat v pátek 22. 6. od 15. hod.  

Dále přítomným sdělila, že L. Ježek ukončí pracovní poměr na MěÚ v Polici nad Metují k  

31. 8. a že bude nutné za něj najít náhradu. P. Pohner uvedl, že MěÚ vypíše na jeho pozici 

výběrové řízení, které rozešle také mezi jednotlivé obce. P. Pohner dále uvedl, že by 

pečovatele DSO Policka mohl dělat také někdo z členských obcí, pokud by o to měl zájem. H. 

Ištoková dodala, že pečovatel již nebude mít na starosti účetnictví DSO Policka, jelikož to 

bude plně zpracovávat M. Hrnčířová.  

Starostka Police I. Jenková upozornila na to, že od nového roku nastanou změny v členství 

místních destinačních společností. Od této doby bude možné, aby obce byly členy pouze 

jedné destinační společnosti. Každá obec si tedy bude muset vybrat, ke komu se připojí – 

jestli SPDM Broumovska nebo DS Branka. O připojení k destinační společnosti budou 

rozhodnout zastupitelé obcí, dodala starostka.  

J. Krtička se zeptal, jestli v rámci tohoto regionu budou tedy dvě destinační společnosti. I. 

Jenková odpověděla, že ano.  

I. Jenková se v závěru zeptala P. Šubíře, jaké bylo letošní Malé letní dovádění. P. Šubíř uvedl, 

že bylo pěkné počasí a také prostředí. DSO Policka reprezentovali Sokolové ze Žďára s dresy 

DSO Policka, kteří se umístili na 10 pozici. 

 

 

5)  ZÁVĚR 

 

Předseda svazku poděkoval všem přítomným za účast. Příští veřejná schůze DSO Policka se 

bude konat v České Metuji. 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsal: Luboš Ježek 

V Polici nad Metují dne 22. června 2018 

 

 

 

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

 Vítězslav Vítek Ing. Milan Šrůtek 

 předseda svazku ověřovatel 


