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Pozvánka 
na zasedání č. 2018-3 

Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - T řebovsko 
 

 
      V Ústí nad Orlicí, 8.11.2018 

  
 
Vážení členové svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko, vážení hosté! 
 

 Srdečně Vás zvu na zasedání Valné hromady svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko, 
které se koná 

 

v pátek 30. 11. 2018 od 9:00 do 13:00 hodin, 
v restauraci M ěšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí – Hylvátech, T řebovská 1  

 
 

Návrh programu Valné hromady:  
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a volba orgán ů Valné hromady  

3. Volba orgán ů svazku (p ředsedy, místop ředsedů, správní rady a revizní komise) 

4. Informace o činnosti svazku v roce 2018 (p řijaté dotace, POV, realizované projekty, 
organiza ční změny)  

5. Hospoda ření svazku v roce 2018, projednání ekonomických úko nů, zpráva revizní 
komise, pln ění rozpo čtu 2018 k 31. 10., rozpo čtové opat ření 

6. Vystoupení host ů 

7. Plán činnosti na rok 2019 a související záležitosti (POV 2019, projekty „CSS“ a 
„Koncepce“ a „Singletrack“, členství v MAS a OHP) 

8. Rozpočet svazku ROT na rok 2019 a související záležitosti  

9. Různé a diskuse  

10. Závěr, rekapitulace usnesení  

 
Těším se na Vaši účast.  
    S pozdravem Petr Hájek,   
      předseda svazku ROT  
 
 
Poznámka: 

o podklady pro jednání budou rozesílány elektronicky bezprostředně po jejich finalizaci, podstatné 
podklady obdržíte v písemné podobě při zahájení jednání; 

o prezence od 8:50, jednání VH ROT započne v 9:00; 
o vezměte s sebou, prosím, návrh rozpočtu ROT 2019 s vyznačeným vyvěšením a svěšením; 
o na jednání VH ROT naváže setkání starostů v rámci projektu CSS; 
o po jednání VH jste zváni na pracovní oběd (výběr jídel z denního menu); 

 
 
Vyřizuje: Pavel Neumeister, 728 954 076, neumeister@irot.cz, manažer CSS ROT 


