DSO BROUMOVSKO
Klášterní 1, 550 01 Broumov
IČO: 67438539, tel. 491 810 020
e-mail: info@dsobroumovsko.cz
http://www.dsobroumovsko.cz/

Zápis
z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 22. 7. 2021 v Otovicích.
Místo konání:
Přítomni:

Otovice
Dana Cahová, Karel Rejchrt, Ing. Jaroslav Bitnar, Václav Harasevič, Věra
Hermonová, Jana Králová, Libuše Rosová, Ing. Jaromír Jirka, Jiří Sadílek,
Petr Novák, Bc. Vladimír Grusman, Josef Bitnar

Pozdní příchod:

9,20 Ing. Jirka

Dřívější odchod:
Omluveni:

Soňa Pallová, Ing. Tomáš Havrlant

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Bitnar, Jana Králová

Hosté:

Bc. David Duda, SDMB
Mgr. Denisa Dědová, SDMB

Zahájení:
Ukončení:

v 9 hodin
ve 12 hodin

P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
3. Informace z kanceláře
4. OPZ – průběh realizace projektu
5. Společnost pro destinační management Broumovska
6. Rozpočtové opatření č. 3 k 31. 7. 2021
7. Různé

1. Zahájení
Pan Rejchrt přivítal starosty a předal slovo starostovi pořádající obce Otovice panu Petru
Novákovi. Pan starosta Novák přivítal starosty ve své obci a seznámil je s novinkami obce.
Po delší době je v Otovicích znovu otevřená restaurace. Z dotace přes MAS Broumovsko+ bylo
pořízeno zateplení stropu společenského sálu, z rozpočtu obce se navíc opravila okna a dřevěné
obložení v sále.
Obec má dokončené pozemkové úpravy a připravuje se PD na opravu komunikace včetně
vybudování chodníků.
Dále pan Rejchrt seznámil starosty s programem členské schůze a vyzval starosty
k odsouhlasení programu členské schůze DSO Broumovsko č. 4/2021:
Usnesení:
Členská schůze schvaluje program členské schůze DSO Broumovsko 2/2021.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
Pan Rejchrt navrhnul za ověřovatele zápisu Ing. Bitnara a p. Královou a vyzval zúčastněné
k hlasování.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Bitnara a p. Královou.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

9,20 - příchod Ing. Jirka

3. Informace z kanceláře
Dotace OPŽP na výsadby zeleně jsou ve stadiu provádění následné péče realizační firmou.
Na podzim roku 2021 budou ukončeny první extravilány, tj. projekty Výsadby v extravilánu
Hejtmánkovic, Výsadby v extravilánu Křinic, Výsadby v extravilánu Teplic na Metují a Obnova
krajinných struktur ve Zdoňově III. Následná péče je prováděna od středy 21. 7. 2021.
P. Pichová předala starostům darovací smlouvy na majetek pořízený z dotací, u kterých skončila
udržitelnost.
Projekt SMO – SMART ČESKO PRO MĚSTA A OBCE
Ing. Eliášová sdělila starostům, že strategie SMART vypracuje tým SMO pro jedno město a
jednu obec nebo DSO v Královéhradeckém a Pardubickém kraji v rámci projektu SMART
ČESKO pro města a obce. SMO požaduje v obcích, pro které bude strategie zpracovávat
kontaktní osobu (lokalizace strategie, specifika regionu, komunikace). Kontaktní osoba
absolvuje v roce 2022 a 2023 vzdělávání v délce 40 hodin. Strategie se začne psát v lednu 2022
a bude hotova v červnu 2023.
Starostové po krátké diskusi dohodli, že potřebují více informací, čeho se projekt bude týkat, co
bude řešit. Na příští členské schůzi se rozhodne, zda se DSO Broumovsko do projektu zapojí.

4. OPZ – průběh realizace projektu „DSO Broumovsko – profesionalizace veřejné správy a
zpracování strategických a koncepčních dokumentů“

Strategické dokumenty – Mgr. Plošková se z důvodu nemoci omluvila z účasti na členské
schůzi. Sdělila, že starostové vědí, v jakém stavu rozpracovanosti se jejich projekty nachází.
Koncepce kultury – Bc. Lucie Lesáková se omluvila z účasti na členské schůzi. Nyní se sbírají
analytické podklady a probíhá analýza současného stavu. Se starosty si na červenec dohodla
osobní schůzky, jejich požadavky a nápady se zahrnou do materiálu k projednání.
Koncepce cestovního ruchu – Ing. Stařík sdělil, že zpracovávání probíhá podle programu.
Poslední dva týdny se schází se starosty a informace zapracovává do analytické i návrhové části.
Do konce příštího týdne proběhnou poslední schůzky. Na začátku září rozešle dokument
k připomínkování, a po doplnění připomínek v průběhu září budou zorganizována veřejná
projednání.
Koncepce zaměstnanosti – Mgr. Osoba se omluvil z účasti na členské schůzi. Nyní zpracovává
analytická data. Pracovní schůzky budou probíhat po prázdninách. Hotovo bude do konce února
2021.
Ing. Eliášová sdělila starostům stav všech 8 částí veřejné zakázky.
Pasport dopravního značení je hotový, dílo je předáno.
Pasport kanalizace je hotový, dílo je předáno a faktura je zaplacena.
Pasport zeleně je hotový.
Koncepce odpadového hospodářství bude hotová do konce prosince letošního roku.
Nevysoutěžené části Pasport vodovodů a Generel mostů jsou ve stavu kontroly podkladů
před podpisem smlouvy o dílo.
Koncepce dopravy v klidu a Koncepce vlivu na krajinný ráz se budou znovu soutěžit, protože
firma nedodala podklady potřebné k podpisu smlouvy o dílo. Projekt bude nutné prodloužit
o 6 měsíců, aby bylo možné koncepce znovu vysoutěžit a zpracovat.
Mapový portál – proběhal úvodní schůzka s p. Lepšem z firmy Gramis. Systém získají obce
na dva roky z dotace zdarma. P. Lepš do systému vloží výstupy pasportů, generelů a koncepcí.
Starostové požádali o školení uživatelů systému.
Školení starostů a účetních - P. Pichová seznámila starosty s připravovaným setkáním s Ing.
Tesařem, které bude 27. 10. 2021 v Hejtmánkovicích. Další připravovaná školení jsou:
Pro účetní tří denní školení Karlova studánka přelom září říjen, přednáší p. Pohnerová.
Pro samosprávu 10.-12. 11. 2021 v Karlově studánce
Fakturace vlastního podílu obcí na projektu podpořeného z OPZ - P. Pichová sdělila starostům,
že rozešle faktury s částkou na spoluúčast obcí na projektu a požádala je, aby si spoluúčast dali
do svých rozpočtových opatření.

5. Společnost pro destinační management Broumovska
Bc. Duda se představil jako nový ředitel SMDB. Sdělil starostům, že se s každým setká osobně
v jejich obci. Poděkoval za pozvání na členskou schůzi.
Mgr. Dědová představila starostům aktivity SDMB za roky 2020 a 2021. Představení je
v prezentaci SDMB, která byla předána starostům a která je součástí materiálů z členské schůze.
Bc. Duda představil Regionální kartu hosta Broumovsko. Ta bude k dispozici návštěvníkům
Broumovska u ubytovatelů za cenu 20 Kč. Karta je aktivní po aktivaci přes internet.

Ubytovatelé ji získají za podmínky čestného prohlášení, že odvádí obci poplatky za ubytované
hosty.
Starostové se dotázali, zda je možné podle aktivací karet zjistit návštěvnost Broumovska vloni a
letos. Bc. Duda odpověděl, že v loňském roce bylo návštěvníků více než letos. Návštěvníci letos
nechtějí řešit covidová opatření spojená s ubytováním. Dále se diskutovalo o stropu
návštěvnosti území. Bc. Duda odpověděl, že jejich cílem je rozmístit návštěvníky po celém
Broumovsku, ukázat jim i jiná místa, než skalní města a ukázat jim, že Broumovsko je celoroční
destinace.
P. Rejchrt požádal o informaci ohledně auditu. V usnesení z prosincové členské schůze je, že
příspěvek obcí na SDMB bude zaplacen až po konečném zjištění auditu. Bc. Duda sdělil, že
auditorka má všechny materiály, ale neví, kdy bude audit dokončen. P. Rejchrt navrhnul, aby
došlo ke změně financování SDMB, aby obce část příspěvku platily z financí vybraných
od ubytovatelů za ubytované hosty. Bc. Duda odpověděl, že zatím to není možné, protože
neexistuje přesná evidence ubytovaných. Do budoucna by evidenci mohly nahradit aktivované
karty hosta.
Na závěr p. Rejchrt požádal zástupce SDMB, aby se pravidelně, 2x ročně, vždy na počátku a
na konci sezóny zúčastňovali členských schůzí. Zástupci SDMB tuto možnost uvítali.

6. Rozpočtové opatření č. 3 k 31. 7. 2021
P. Pichová seznámila starosty s Rozpočtovým opatřením č. 3 k 31. 7. 2021 a následně p. Rejchrt
vyzval starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 k 31. 7. 2021
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

7. Různé
•

Poděkování za pomoc Moravě
P. Rejchrt poděkoval starostům za pomoc při zajištění materiálu – střešních latí a plachet,
které s Ing. Jirkou odvezli do Hradce Králové, odkud je dopravil kamión na Jižní Moravu.
Materiál pořídili za cca 100 tis. Kč. Starostové se dohodli, že všechny obce zaplatí stejnou
částku. P. Pichová rozešle faktury. Některé obce pomohly i samostatně finančně nebo
uvolněním pracovníků nebo hasičů pro práce spojené s odstraňováním následků tornáda.

•

Nabídka staré hasičské cisterny
Starosta Teplic nad Metují sdělil starostům, že město získali novou hasičskou cisternu.
Podmínkou dotace je, že původní, starou cisternu nabídnou jiným sborům dobrovolných
hasičů.

•

Dotační titul Kabina
P. Novák sdělil starostům, že dotační titul Kabina přes dotační program Národní sportovní
agentury není možné čerpat na opravu stávajících sportovišť. Podporují se pouze nově
vybudované části, s tím, že dojde k rozvoji sportoviště. Je to nerealizovatelné, protože
projekt musí být vyúčtovaný do konce letošního roku. Na nově vybudované části je potřeba
projektová dokumentace a stavební povolení, což se nedá stihnout.

•

Petice za obnovu zdravotní stomatologické péče na Broumovsku
Starostové předali kanceláři DSO Broumovsko podepsané petice a rozproudila se diskuse
o tom, jak s peticí naložit. Bude odeslána náměstku ministra zdravotnictví a řediteli VZP a
na vědomí ministru zdravotnictví. Dále p. Rejchrt přes SMO zjistí, jak by petice pomohla
nyní ve Sněmovně projednávané vyhlášce o kapitačních platbách zubním lékařům.

Příští členská schůze se bude konat v úterý 21. 9. 2021 od 9,00 hodin v Teplicích nad
Metují, místo bude upřesněno.

V Otovicích dne 22. 7. 2021
Zapsala Ing. Yvona Eliášová

USNESENÍ

Č. 4/2021

členské schůze DSO Broumovsko konané dne 22. 7. 2021 v Otovicích

Členská schůze

I.

schvaluje

I.I.

program členské schůze DSO Broumovsko 4/2021

I.II.

za ověřovatele zápisu Ing. Bitnara a p. Královou

I.III.

Rozpočtové opatření č. 3 k 31. 7. 2021

V Otovicích dne 22. 7. 2021

Karel Rejchrt
předseda DSO Broumovsko

Ing. Jaroslav Bitnar
1. místopředseda DSO Broumovsko

