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 3. 5. 2022 v Šonově
Místo konání:
Přítomni:

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

Pozdní příchod:
Dřívější odchod:
Omluveni:

Ing. Jaroslav Bitnar , Petr Novák, Ing. Tomáš Havrlant, Soňa Pallová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Vladimír Grusman, Jana Králová

Hosté:

Bc. David Duda – Společnost pro destinační management Broumovska,
Mlejnek – CIRI HK

Zahájení:
Ukončení:

v 9 hodin
ve 11.40 hodin

P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
3. Ukrajinští uprchlíci – aktuální situace na Broumovsku
4. Společnost pro destinační management Broumovska – poplatky
5. Broumovsko jako hospodářsky a sociálně ohrožené území – podpora KHK
6. Koncepce dopravy v klidu
7. Informace z kanceláře
8. Různé
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1. Zahájení
P. Rejchrt přivítal starosty v Šonově a předal slovo starostovi obce p. Grusmanovi. Ten
představil starostům novinky ze Šonova – nová fasáda a střecha na OÚ, opravuje se kulturní
dům, opravena kaplička v polích.
Dále p. Rejchrt seznámil starosty s programem členské schůze a vyzval starosty k odsouhlasení
programu členské schůze DSO Broumovsko č. 5/2022.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje program členské schůze DSO Broumovsko 5/2022
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
Pan Rejchrt navrhnul za ověřovatele zápisu p. Královou a Bc. Grusmana a vyzval zúčastněné
k hlasování.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje za ověřovatele zápisu p. Královou a Bc. Grusmana.
Hlasování: 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
3. Ukrajinští uprchlíci – aktuální situace na Broumovsku
Starostové stručně informovali o situaci ve svých obcích, nově přišli uprchlíci např. do
Božanova. P. Osoba bude informovat na koordinačním štábu o požadavku starostů na informace
z KACPU, bude-li posílat do obce větší počet uprchlíků (např. aktuálně příjezd 40 nových
běženců do Teplic nad Metují bez informace pro starostu). Další informace se bude týkat režimu
komunitní prádelny, pračky jsou přístupné pouze v pracovní době, což nevyhovuje
zaměstnaným uprchlíkům. P. Pichová informovala starosty o dosavadním využití peněz, které
obce DSO alokovaly na pomoc uprchlíkům.
4. Společnost pro destinační management Broumovska (SDMB)
Bc. Duda informoval starosty o současné ekonomické situaci SDMB. Příspěvek jednoho ze
zakladatelů DSO Broumovsko je nyní cca 186 tis. Kč ročně (9 Kč na obyvatele – je to stejné od
roku 2014, k tomu klesá i počet obyvatel v regionu, příspěvek bez inflační doložky). Z hlediska
alespoň základní stabilizace SDMB by bylo vhodné příspěvek navýšit či modifikovat. Kromě
tohoto shání SDMB i další prostředky, získala i projekt Interreg – přispěje k chodu SDMB, ale
nedává garanci dlouhodobé udržitelnosti chodu společnosti.
P. Rejchrt – navrhuje, že by se na financování SDMB měla vyčlenit část ubytovacího poplatku,
ideální by bylo, pokud by se přístup obcí alespoň v DSO Broumovsko koordinoval, ať už výší
poplatku, tak případným podílem pro SDMB.
Diskuse: Obce mají problémy s platbami za odpad, ubytovatelé často neplatí za odpad, tím se
platby přesouvají na obce. Tyto platby obce sanují částečně z ubytovacího poplatku.
Bc. Duda zašle materiály, obce promyslí další postup.
5. Broumovsko jako hospodářsky a sociálně ohrožené území – podpora KHK
P. Mlejnek představil koncept a roli CIRI. Vymezení HSOÚ – na základě pěti statistických
údajů na úrovni ORP, kraj ale pracuje i s podrobnějším členěním (POÚ, obce). Problémy –
snižování počtu obyvatel, stárnutí, nízká úroveň bytové výstavby, vysoká nezaměstnanost, nízká
úroveň podnikatelské aktivity. Probíhá podrobnější šetření, kromě municipalit se oslovili i
podnikatelé (firmy). Hotový je přehled projektových záměrů. CIRI uvítá zpětnou vazbu
z regionu.
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6. Koncepce dopravy v klidu
P. Osoba informoval o zahájení zpracování koncepce. Vyhotoví ji firma PRO CEDOP,
kontaktní osobou je p. Michal Kowalski. Z dnešního jednání se kvůli nemoci omluvili, ale p.
Osoba jim předal celkové informace o požadavcích a regionu. Starostové budou firmou
osloveni, bylo by vhodné mít na obcích dopředu vydiskutované záměry a priority v oblasti
parkování.
7. Informace z kanceláře
•

•
•

•
•
•

Peletovací linka: P. Rejchrt – představení projektu firmy Biomac ve spolupráci s pilou
Dřevoterm v Meziměstí. Další schůzka zástupců DSO Broumovsko a firmy Biomac
proběhne v Borohrádku a poté v Meziměstí. Vyjádřena podpora projektu ze strany DSO.
Bude zjištěna i možnost peletování jiných materiálů (odpad ze zemědělství).
Možnost zažádat o dotaci na vratné nádobí a mycí linku pro hromadné akce, které by
doplnily nabídku stanů a nábytku poskytovaného DSO. Kancelář připraví návrhy
k posouzení.
Autobusy v regionu – KHK informoval o nových návrzích autobusových linek v regionu,
v létě by měly zajíždět autobusy např. do Radkova či Nové Rudy. Návrh obsahuje omezení
nejméně využívaných spojů, ale i zavedení nových. P. Osoba bude průběžně konzultovat
s dotčenými starosty.
Energetika – obce mají možnost připojit se k tvorbě SECAP, zprostředkování a administraci
nabízí MAS Broumovsko+. Obce se vyjádří jednotlivě přímo pracovnicím MAS.
Malé letní dovádění – potvrzení výroby triček a předání finálních informací, MLD proběhne
11. 6. 2022 na hřišti v Křinicích.
Projekt OPZ – ke konci dubna byla předána monitorovací zpráva za ukončené období.

8. Různé
• Zpráva revizní komise DSO Broumovsko za rok 2021
Předseda revizní komise Bc. Grusman informoval starosty o provedené hloubkové kontrole za
rok 2020. Komise neshledala závady.
•

Předány podrobné informace k výjezdnímu školení DSO na začátku června 2022.

Příští členská schůze DSO Broumovsko se bude konat ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 9,00 hodin
v Karlově v hotelu Karlov.
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USNESENÍ

Č. 5/2022

členské schůze DSO Broumovsko konané dne 3. 5. 2022 v Šonově

Členská schůze

I.

schvaluje

I.I.

program členské schůze DSO Broumovsko 5/2022

I.II.

za ověřovatele zápisu p. Královou a Bc. Grusmana

V Šonově dne 3. 5. 2022

Jana Králová
místopředseda DSO Broumovsko

Karel Rejchrt
předseda DSO Broumovsko
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