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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2019 
konaného dne 18. června 2019 ve 14 hodin 

v obci Žďár nad Metují v salonku místního pohostinství 
 

Přítomní členové: J. Beran – předseda, V. Friml – místopředseda, Ing. J. Krtička, P. Šubíř, 

J. Cibulka, B. Klímová, Ing. M. Šrůtek, Mgr. M. Maroul 

 

Omluvení členové: - 

 

Hosté: místostarostové a účetní obcí, Ing. P. Pohner, Ing. Zeman 

 Zástupci firmy ENVIPARTNER s.r.o. Mgr. Krejčí, Mgr. Vybral  

 

Zapisovatelka: Ing. H. Ištoková 
 
 

Volba ověřovatele zápisu 

 

Navržený ověřovatel: Pavel Šubíř 

 

Usnesení č. 01/03/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Pavla Šubíře ověřovatelem zápisu. 

Pro: 8      Proti:  0   Zdržel se:  0 

 

Volba zapisovatele zápisu 

 

Navržený zapisovatel: Ing. Helena Ištoková 

 

Usnesení č. 02/03/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Ing. Helenu Ištokovou jako zapisovatelku zápisu. 

Pro: 8      Proti:  0   Zdržel se:  0 

 

 

Navržený program: 

 

1) Zahájení 

2) Závěrečný účet DSO Policka a Účetní závěrka za rok 2018 

3) Manažer svazku 

4) Režijní náklady kanceláře DSO 

5) Odborný garant projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007403 

6) Průběh realizace strategických a technických dokumentů – prezentace spol. 

ENVIPARTNER s. r. o. 

7) Různé 

8) Závěr 

 

Usnesení č. 03/03/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje navržený program. 

Pro: 8       Proti:  0  Zdržel se: 0 
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1) ZAHÁJENÍ 

Třetí veřejné zasedání zahájil starosta hostitelské obce Žďár nad Metují pan Pavel Šubíř. 

Přivítal přítomné, následovala prohlídka nově rekonstruované obecní budovy, která bude 

sloužit jako informační centrum a výstavní prostor. Informoval o dalších projektech obce, o 

zkušenostech ze soutěže Vesnice roku, kdy se obec umístila na 2.místě.  

 

Následně převzal jednání předseda DSO Ing. Beran.  

Starostce Blance Klímové ze Suchého Dolu byl předán dar k jejímu životnímu jubileu. 

 

2) ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO POLICKA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Dobrovolný svazek obcí Policka v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnil Návrh 

závěrečného účtu DSO Policka za rok 2018 na úřední desce po stanovenou dobu ve všech 

členských obcích DSO Policka. 

Ing. Šrůtek vznesl dotaz k bodu 4. závěrečného účtu – vyúčtování přijatých a 

poskytnutých dotací. Bylo konstatováno, že tento bod není uveden přesně. Byla provedena 

oprava návrhu závěrečného účtu: 

 
 Poskytovatel  Účel  Schváleno  Poskytnuto v 

roce 2018  
Čerpáno v roce 
2018  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí  

Efektivní a 
profesionální 
veřejná správa 
regionu DSO 
Policko  

6.259.006,78 Kč  2.009.785,28 Kč  650.616,58 Kč  

 

Usnesení č. 04/03/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Závěrečný účet DSO Policka za rok 2018 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“. 

Pro: 8       Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

 

Roční účetní závěrka obsahuje požadované výkazy a inventarizační zprávu. Byla 

posouzena úplnost a průkaznost účetnictví, účetní jednotka nevykazuje předvídatelná rizika a 

ztráty. 

 

Usnesení č. 05/03/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje Účetní závěrku DSO Policka sestavenou k 31. 12. 2018. 

Pro: 8       Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

 

3) MANAŽER SVAZKU 
Na základě předešlých jednání bylo jednáno s Ing. Martinem Zemanem, který byl navržen 

starostou obce Žďár nad Metují jako vhodný kandidát, a dnes byl ostatním členům svazku 

představen. 
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Náplň práce: 

1. Rozvoj území 

✓ koordinace rozvoje území 

✓ zpracování, aktualizace koncepce rozvoje území 

✓ spolupráce obcí na rozvoji území 

2. Správa agendy svazku 

✓ příprava účetních podkladů, bankovní styk 

✓ vedení pokladny svazku 

✓ tvorba rozpočtu svazku, kontrola dodržování jeho plnění 

✓ dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

✓ příprava podkladů pro audit hospodaření 

✓ pravidelné schůze svazku 

✓ vypracování statistických a dalších výkazů 

✓ příprava výběrových řízení / veřejných zakázek 

✓ tvorba vnitřních směrnic 

✓ reprezentace svazku na různých setkáních 

✓ sebevzdělávání 

3. Správa dotací 

✓ vyhledávání dotačních možností 

✓ příprava a zpracování podkladů 

✓ realizace projektů 

✓ zpracování závěrečných vyúčtování projektů 

✓ monitoring, udržitelnost 

4. Poradenství obcím 

✓ příprava vzorových vyhlášek obcí, vnitřních směrnic 

✓ koordinace veřejných zakázek 

✓ dotační management 

 

Pracovní podmínky: 

✓ 0,3 úvazek 

✓ úvazek na dobu určitou (od 1.7.2019 do 31.12.2019) 

✓ odměna 9.000, - Kč / hrubá mzda 

✓ jeden den v týdnu pevná pracovní doba, tzv. úřední den 

 

Usnesení č. 06/03/2019 

Výbor DSO Policka schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Ing. Martinem Zemanem pro 

výkon funkce manažera svazku dle předložených kritérií. 

Pro: 8       Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

Během listopadu dojde k vyhodnocení dosavadní spolupráce s manažerem svazku a bude 

se připravovat řešení na další období.  

Předseda DSO oslovil účetní – p. Hrnčířovou, zda je ochotna pracovat pro DSO i 

v případě narůstající agendy (vedení zaměstnance na hlavní pracovní poměr). Ta s další prací 

souhlasí, připraví podklady, za jakých podmínek to bude možné.  

 

Ing. Zeman se v krátkosti představil. Absolvoval zkoušku z projektového managementu, 

má základy účetnictví, jeho výhodou je znalost regionu, dlouhodobě pracuje v hasičském 

spolku.  
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4) REŽIJNÍ NÁKLADY KANCELÁŘE DSO 
Město Police nad Metují nabízí pro manažera kancelář bývalého informačního centra 

(přízemí budovy Pellyho domů). Jsou zde určitá omezení využití (např. je třeba zajistit přístup do 

strojovny výtahu, je zde umístěno zařízení informačního kiosku). Nebude se tedy jednat o 

pronájem, ale výpůjčku prostor. DSO bude hradit režijní výdaje provozu ve výši 2.000 Kč 

měsíčně (elektrická energie, internet, voda, úklid společných prostor atd.) + skutečnou spotřebu 

tepla dle naměřeného odběru.  

Jiné obce nenabídly volné prostory pro provoz kanceláře DSO.  

Výzva obcím, zda nemají nepoužívanou techniku (telefon, tiskárna, nábytek… atp.) 

 

Usnesení č. 07/03/2019 

Výbor DSO Policka bere na vědomí změnu systému financování režijních nákladů 

kanceláře DSO Policka. 

Pro: 8       Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

 

5) ODBORNÝ GARANT PROJEKTU CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007403 

Ing. Ištoková, která je Odborným garantem projektu „Efektivní a profesionální správa 

regionu DSO Policko, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007403“ požádala dne 10. 6. 2019 

o ukončení uzavřené Dohody o provedení práce ze dne 18. 6. 2019. Jako nový odborný garant 

byl navržen Ing. Beran.  

 

Usnesení č. 08/03/2019 

Výbor DSO Policka bere na vědomí ukončení pracovního poměru s Ing. Helenou 

Ištokovou na pozici Odborný garant projektu Efektivní veřejná správa 

CZ.03.4/4/0.0/0.0/16_058/0007403 a zároveň souhlasí s uzavřením Dohody o provedení 

práce na tuto pozici s Ing. Jiřím Beranem s datem od 19. 6. 2019. Pověřuje Vladimíra Frimla 

podpisem dohody o provedení práce.  

Pro: 7       Proti:  0   Zdržel se: 1 (Ing.Beran) 

 

 

6) PRŮBĚH REALIZACE STRATEGICÝCH A TECHNICKÝCH DOKUMENTŮ – 

prezentace spol. ENVIPARTNER s. r. o. 

Společnost ENVIPARTNER s. r. o. připravila prezentaci pro zástupce obcí, aby je 

seznámila s průběhem realizace strategických a technických dokumentů. 

Mgr. Krejčík – strategické dokumenty 

Termíny projednání v jednotlivých obcích: 

1. v pondělí 24. 6. 2019 od 16 hodin ve Velkých Petrovicích 

2. v pondělí 24. 6. 2019 od 18,30 hodin v České Metuji 

3. v úterý 25. 6. 2019 od 16 hodin v Bukovici 

4. v úterý 25. 6. 2019 od 18,30 hodin v Polici nad Metují 

5. ve středu 26. 6. 2019 od 16 hodin v Suchém Dole 

6. ve středu 26. 6. 2019 od 18,30 hodin v Machově 

7. ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 16 hodin ve Žďáru nad Metují 

8. ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 18,30 hodin v Bezděkově nad Metují 

 

Projednávání dokumentů během příštího týdne  

- žádost o propagaci mezi občany i zastupiteli 

- před veřejným projednáním má Mgr. Krejčík zájem o individuální setkání se starosty  

- je potřeba připravit projektor, volný stůl pro možnost písemného vyjádření účastníků 
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- je doporučeno občerstvení – zvýší zájem o účast 

- úvodní slovo starosty, bude následovat vysvětlení problematiky firmou a diskuse nad 

problémy 

Celkem proběhnou 3 setkání 

1. červen 

2. konec září  

3. listopad 

Před 2.setkáním bude dotazníkové šetření (distribuce do domácností pomocí české pošty a 

dále pomocí formulářů na webu) 

 

Mgr. Vybral – technická dokumentace  

Budou zpracovány pasporty dle požadavků obcí. Bude dodržena návaznost na stávající 

dokumenty obcí (např. způsob číslování) 

Postup: 

1. měření v obci 

2. kompletace 

3. po předchozích připomínkách finalizace v digitální podobě + tištěná verze 

 

Pro pasport zeleně je třeba od obcí dodat digitální technický mapový podklad (specifikace 

počtu dřevin a inventarizovaných ploch) 

Mgr. Maroul – upozornění – je dobré informovat občany, že bude probíhat v obci měření 

 

Následovala prezentace systému WEGAS 

 

 

7) RŮZNÉ 

 

 Běh z Police do Police 

 V sobotu 22. června 2019 se uskuteční Běh z Police do Police. Plakáty byly rozeslány 

s požadavkem zveřejnění do všech členských obcí. Na akci se aktivně podílí obec Velké 

Petrovice (lavičky + občerstvení na vlakovém nádraží), město Police nad Metují (propagace, 

zajištění kapely, koordinace akce) a obec Žďár nad Metují (přivítání + občerstvení účastníků). 

E. Gennertová jako každoročně oslovila České dráhy k marketingové spolupráci – bezplatné 

přepravě účastníků akce z Police nad Metují do Žďáru nad Metují – prozatím bez reakce. 

V případě že dráhy neprojeví zájem, bude zakoupena hromadná jízdenka, která bude hrazena 

ze startovného.  

 

 Kalendář 2020 – Libor Jenka 

Byla podepsána smlouva na pořízení fotografií  s L. Jenkou. 

E. Gennertová vyzvala pana Kaválka, pana Záliše a studio Creopress a tiskárnu Resl 

k zaslání cenové nabídky na tisk a grafické zpracování 600 ks stolních týdenních kalendářů. 

K dispozici jsou 2 cenové nabídky: 

1. M. Kaválek – 69,- Kč/ks vč. DPH 

2. J. Záliš – 64,50 Kč/ks vč. DPH 

Byla vybrána firma J. Záliše.  

 

Výsadba dřevin 

Čeká se na zpracování projektové dokumentace, kterou připravuje společnost 

ARBORISTIKA s. r. o. V současné době je PD rozpracovaná. Společnost ARBORISTIKA 
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bude dodávat i biologický posudek, který je povinnou přílohou žádosti. 

Různé 

B. Klímová – vyslovila nesouhlas s navrženou grafickou a textovou podobou propagační 

skládačky Broumovska vytvořené pro Suchý Důl. Názory nebyly ze strany SDMB přijaty. 

Ing. Beran – byli společně s Janou Rutarovou (vedoucí CKVS Pellyho domy) na setkání 

pracovní skupiny a také připomínkovali návrh. Nebyli pochopeni. Destinační společnost dá 

obcím 100 ks, další si budou moci nakoupit dle vlastního uvážení.  

Informoval o návštěvě u P. Hečka, starosty Meziměstí, který představil návrh vzniku 

krajské destinační společnosti. Na kraji proběhne setkání správních a dozorčích rad všech 

současných destinačních společností působících na území kraje. Prosí členy o účast.  

 

 

8) ZÁVĚR 

 

 
Zapsala: Ing. Helena Ištoková 

V Polici nad Metují dne 19. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Jiří Beran Pavel Šubíř                           

 předseda svazku ověřovatel 


