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 30. 11. 2021 v Broumově.
Místo konání:
Přítomni:

Broumov
Karel Rejchrt, Ing. Jaroslav Bitnar, Václav Harasevič, Věra Hermonová, Jana
Králová, Libuše Rosová, Ing. Jaromír Jirka, Jiří Sadílek, Bc. Vladimír
Grusman, Josef Bitnar, Ing. Tomáš Havrlant

Pozdní příchod:
Dřívější odchod:
Omluveni:

Petr Novák, Dana Cahová, p. Pallová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Bitnar, Jana Králová

Hosté:
Zahájení:
Ukončení:

v 9 hodin
ve 12.30

P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
3. Informace z kanceláře
4. Komoditní burza energií
5. OPZ – průběh realizace projektu
6. Koncepce kultury – 2. veřejné projednání
7. Koncepce zaměstnanosti na Broumovsku – 1. veřejné projednání
8. Návrh rozpočtu na rok 2022
9. Rozpočtové opatření k 30.11.2021
10. Různé
11. Kulturní program – Bc. Lucie Rojkovičová – Prohlídka města Broumov s průvodcem

1. Zahájení
Pan Rejchrt přivítal starosty a předal slovo paní Rojkovičové, zaměstnankyni MěÚ Broumov.
Paní Rojkovičová starosty přivítala a po organizačních informacích předala slovo panu
starostovi pořádajícího města Broumov Ing. Jaroslavu Bitnarovi.
Pan starosta Bitnar přivítal starosty v Broumově a seznámil je s investičními akcemi ve městě.
V letošním roce bylo provedeno – oprava kašny ve Schrollově parku včetně předláždění
chodníků, oprava vodní nádrže v Rožmitále, dokončení plochy před budovou MěÚ, dešťová
kanalizace v Klášterním úvoze. Rozpracované akce jsou – příprava stavebních parcel
pro rodinné bydlení na sídlišti na Spořilově včetně vybudování suchého poldru a komunikací se
štěrkovým povrchem, přestavba domu v ulici Na Příkopech čp. 27 na dům s pečovatelskou
službou, přestavba bývalé vodárny u DDM Ulita pro polytechnické vzdělávání, předláždění
Ulice v Kopečku, rekonstrukce střechy a budovy spojené se ZŠ Masarykova, nové osvětlení
v Alšově ulici včetně chodníku, opravy chodníků na sídlišti Spořilov, oprava ulice Luční,
oprava stropů z papírmaše uvnitř budovy Café Herzog, kde bude zřízena kavárna. V příštím
roce budou započaty tyto akce: rekonstrukce a přestavba Domova pro seniory, chodník v Ulici
Alšova, vybudování výtahu v DDM Ulita. Velkou akcí bude oprava komunikace Třídy
Masarykova včetně vybudování chodníků. Tato akce ovlivní dopravu ve městě, jelikož doprava
bude řízena semafory. Na tuto akci naváže oprava plotu Dětského hřiště, dále se přirpavuje
oprava komunikace Klášterního úvozu, restaurování hodin a vitráží v budově staré radnice,
vydláždění ulice Na Hradbách, připojení budovy bývalého Elmonu k ZŠ Hradební.
Dále pan Rejchrt seznámil starosty s programem členské schůze a vyzval starosty
k odsouhlasení programu členské schůze DSO Broumovsko č. 7/2021:
Usnesení:
Členská schůze schvaluje program členské schůze DSO Broumovsko 7/2021.
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

3. Informace z kanceláře
Ing. Eliášová seznámila starosty se stavem žádostí o platbu projektů na výsadbu zeleně a
vybudování vodních nádrží podpořených z OPŽP. Všechny projekty mají zpracované žádosti o
platbu a obce finanční prostředky obdrží ještě v tomto roce.
Mgr. Osoba přestavil další možností národních dotací:
Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
Podporované aktivity:
Zateplení obvodového pláště budovy
Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo
zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,

systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření
zabraňující letnímu přehřívání)
Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Realizace systémů využívajících odpadní teplo
Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem
nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní
plyn
Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
Instalace solárně-termických kolektorů
Dotační titul- Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, kdy je možné financovat
níže uvedené aktivity:
Pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na sledování návštěvnosti v atraktivních
turistických cílech a trasách regionu.
Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely o místních atraktivitách, přírodních
a kulturních památkách, mapové panely.
Zavedení/zlepšení navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a
informovanost po aktivitách pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu.
Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí pro běžkaře, pořizování
informačních panelů na trasách.
Výstavba/budování nástupních míst a přístavů pro vodní turistiku, respektive pořízení
prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky včetně prvků pro zvyšování její bezpečnosti (např.
přístupy do vody, vybavení pro kotvení lodí, budování záchranných zařízení na nebezpečných
jezech atd.).
Výstavba/budování odpočivadel a sociálního zázemí pro regionální a dálkové cyklotrasy
(včetně úschoven kol), pořizování informačních panelů na trasách.
Výstavba/budování odpočivadel a sociálního zázemí na značených turistických trasách
pro pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky, pořizování informačních panelů na trasách.
Výstavba prvků interpretace kulturněhistorického a přírodního dědictví.
Pořízení zařízení určeného na úpravu lyžařských běžeckých tras (např. rolby / skútru,
pořízení trasovače atd.).
Rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski / cyklobusy, včetně úprav pohonných jednotek
na ekologičtější pohon, pořízení přívěsů na kola/lyže.
Vytvoření / pořízení / modernizace přívozu pro návštěvníky cestovního ruchu na
stávajících / nově budovaných turistických trasách.
Pořízení / modernizace prvků udržitelné dopravy.
Budování / modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných různým
specifickým cílovým skupinám návštěvníků.
Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např.
vyhlídková místa, rozhledny, odpočivadla, sociální zázemí, aj.).
Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky (např. bezbariérové
přístupy, sociální zázemí, odpočivadla).
Budování/modernizace doprovodné a sportovně – rekreační infrastruktury v kempech,
tábořištích.
Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu
akce (projektu), maximálně však 10 000 000 Kč.
Výzvy MMR Obce do 3 000 obyvatel
Podpora obnovy místních komunikací – max 10 mil. Kč, 80 % - obnova všech konstrukčních
vrstev vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně
zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, mostní objekty, propustků).

Podpora obnovy sportovní infrastruktury – max 5 mil. Kč 80 % - vybudování, rekonstrukce
nebo modernizace sportovní infrastruktury – tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční
sloužící hodinám tělesné výchovy.
Nově je možné maximálně do výše 40 % z CZV využít na:
a) Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení
b) Oplocení, osvětlení venkovního školního hřiště/sportoviště
c) Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří
d) Výměna kotle včetně otopné soustavy
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – max 2 mil. Kč 80 %
(obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť - víceúčelové nebo
multifunkční, workoutové, parkourové, fotbalové, dětské hřiště).
Nově je možné maximálně do výše 40 % z CZV využít na:
a) Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení
b) Oplocení, osvětlení, mobiliář (lavičky, odpadkové koše)
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – max 10 mil. Kč, 80 %. Dotace je poskytována
na rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavby objektů typu – kulturní domy, budovy se
sídlem obecních úřadů, multifunkční domy, knihovny, školní budovy, multifunkční objekty.
Nově je možné maximálně do výše 40 % z CZV využít na:
a) Tzv. obálku budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří.
b) Rekonstrukce střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
c) Výměna kotle včetně otopné soustavy.
Výzva č. 10/2021 (v rámci Národního programu Životní prostředí), která se zaměřuje
na níže uvedené aktivity:
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (financováno z NPO)
povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou,
vsakovací nádrž),
dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo
kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční
nádrže, umělé mokřady),
akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např.
na zálivku či splachování WC),
povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit
i ekosystémové funkce
výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se
součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního
nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného
zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,
budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5
včetně,
výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7
včetně,
přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.)
na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně
Dotační možnosti na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za
účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO
včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Podporované aktivity:
a. Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory
elektrické energie.
b. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro
zajištění požadavků norem na osvětlení.
Ing. Eliášová seznámila starosty s připravovanou žádostí o dotaci na Profesionalizaci svazků
obcí z dotačního titulu KHK. Žádost bude podána ve stejném rozsahu jako v roce 2020.

4. Komoditní burza energií
Bod byl přesunut na další členskou schůzi DSO Broumovsko.

5. OPZ – průběh realizace projektu
Ing. Eliášová seznámila starosty s průběhem realizace všech koncepcí a strategických plánů.
Všechny koncepce jsou v různém stadiu zpracovávání, některé jsou již hotové. Nyní probíhají
práce na Pasportu vodovodů a Generelu obslužnosti mostní sítě. Poskytovatel dotace kontroluje
podklady před podpisem SOD pro Koncepci dopravy v klidu a Koncepci ploch pro drobné
podnikání a rodinné bydlení.
P. Pichová seznámila starosty se stavem školení a předpokládá, že doposud zorganizovaná
školení byla starostům i účetním k užitku a splnila jejich očekávání.

6. Koncepce kultury – 2. veřejné projednání
Paní Rojkovičková představila finální podobu koncepce a vyzvala starosty k posledním
připomínkám, které zapracuje do koncepce.

7. Koncepce zaměstnanosti na Broumovsku – 1. veřejné projednání
Bod byl přesunut na další členskou schůzi DSO Broumovsko.

8. Návrh rozpočtu na rok 2022
P. Pichová seznámila starosty s návrhem rozpočtu na rok 2022. Starostové vzali návrh
na vědomí.
Usnesení:
Členská schůze bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022.

9. Rozpočtové opatření č. 4 k 30. 11. 2021

P. Pichová seznámila starosty s rozpočtovým opatřením k 30. 11. 2021 a p. Rejchrt vyzval
starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 k 30. 11. 2021.
Hlasování: 11 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

10. Různé
• Odpověď Ministerstva zdravotnictví na petici o zajištění lékařské péče na
Broumovsku
Starostové konstatovali, že sdělení ministerstva neřeší situaci na Broumovsku.
•

Kalendář školení
P. Rejchrt navrhnul, aby byl na rok 2022 vypracován kalendář školení, aby si starostové
a účetní mohli rezervovat termíny.

11. Kulturní program – Bc. Lucie Rojkovičová – Prohlídka města Broumov s průvodcem
P. Rojkovičová zajistila starostům prohlídku náměstí včetně nejhodnotnějších budov
průvodkyní Infocentra Broumov.
Příští členská schůze DSO Broumovsko se bude konat v úterý 21. 12. 2021 od 9,00 hodin
v Božanově v Kulturním sále.

V Broumově dne 30. 11. 2021
Zapsala Ing. Yvona Eliášová

USNESENÍ

Č. 7/2021

členské schůze DSO Broumovsko konané dne 30. 11. 2021 v Broumově

Členská schůze

I.

schvaluje

I.I.

program členské schůze DSO Broumovsko 7/2021

I.II.

za ověřovatele zápisu Ing. Bitnara a p. Královou.

I.III.

Rozpočtové opatření č. 4 k 30. 11. 2021

II.

bere na vědomí

II.I.

Návrh rozpočtu na rok 2022

V Broumově dne 30. 11. 2021

Karel Rejchrt
předseda DSO Broumovsko

Ing. Jaroslav Bitnar
1. místopředseda DSO Broumovsko

