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Pozvánka
na zasedání č. 2019-1
Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko
V Ústí nad Orlicí, 14.5.2019

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 7.6.2019 od 9:00 do 12:00 hodin,
v kongresovém sále v 1. patře Měšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí –
Hylvátech, Třebovská 1
Návrh programu Valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu a volba orgánů Valné hromady
3. Výroční zpráva svazku ROT za rok 2018
4. Hospodaření svazku v roce 2018: a) inventury k 31.12.2018, b) stavy na účtech
k 31.12.2018, c) plnění rozpočtu roku 2018 k 31.12.2018, d) výsledek finančního auditu za
rok 2018, e) závěrečný účet a uzávěrka za rok 2018, f) zpráva revizní komise
5. Vystoupení hostů
6. Informace a projednání některých činností v roce 2019
a) Dotace POV na rok 2019 (DT7 - Obnova veřejných prostranství): participující obce
určeny, realizace po rozhodnutí ZPK a SR ROT zahájena;
b) Dotace POV na rok 2020 (DT7 - Obnova veřejných prostranství): participující obce dle
přehledu, příjem žádostí do 31.8.2019;
c) Cyklo Glacensis 2019: informace o letošním 18. ročníku konaném 17. a 18. května
2019 s cílem v Olešnici (organizace Staňková, startovací místa v ČR a v Polsku,
účastnický poplatek, externí zdroje, vnos svazku 20 tis. Kč);
d) Orlické cyklo&in-line klání 22.6.2019 v Cakli, ve spolupráci se Sborem pro záchranu
hradu Lanšperka a OS Hvězdička (organizace Stejskal, trasy pěší a cyklo a in-line +
soutěže + program, rozpočet svazku 20 tis. Kč);
e) Den regionu 6.9.2019, cíl v zatím neurčené obci (organizace Staňková, rozpočet
svazku do 35 tis. Kč);
f) Postupná obnova souboru drobné venkovní architektury v majetku svazku (mapové
stojany a mapy, sedáky, odpočívka Andrlův chlum);
g) Kalendář ROT 2020: 1300 ks, stolní forma, týdenní uspořádání, dvě strany pro každou
členskou obec, cena 65 Kč/ks vč. DPH, objednáno u Flétna – Leschinger;
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h) Projekt „Kompostéry“: 2.200 ks domovních kompostérů pořízených s dotací z OPŽP v r.
2015 je v režimu výpůjčky poskytnuto obcím a dál občanům, udržitelnost a monitorovací
zprávy do r. 2020, po té dar obcím a občanům;
i) Projekt CSS ROT (centrum společných služeb) – dobíhá třetí rok fungování: kapacita je
směrována hlavně do menších obcí (dotační poradenství, uživatelská zóna/sdílené
úložiště, drobné právní služby a VZMR, spisová služba, GDPR/pověřenec, chodové
záležitosti obce ...). Ukončení projektu k 30.6.2019, udržitelnost s 1 děleným prac.
úvazkem do 31.7.2020;
j) Projekt „Singletrack Glacensis“: dotace z OP Česko-Polsko/Interreg V-A. ROT je lead
partnerem (Česká Třebová, Zdobnice, Bystrzyca Klodzka). Zadávání VZMR (DSP/DZS,
externí management projektu, administrace ZŘ) a VZ (singletracky, nástupní místo),
úvěr na předfinancování, termíny, kontroly, průběh realizace);
k) Projekt „Koncepce cykloturistiky v Č-P příhraničí“: fáze implementace, kofinancování
projektu, C-F projektu, prezentace projektu a výstupy projektu, udržitelnost;
l) Cyklostezky ROT: zahájení sezóny 2019, dokončení opravy úseku ÚO – ČTř,
provádění zimní údržby, mostní prohlídky a opravy, externí vlivy jiných investorů;
m) Předání investorství cyklospojky Valdštejn – Šušek (nedokončená investice);
n) Projekt „Pasporty“: dotace z OPZ, zájem projevivší obce, práce na žádosti o dotaci;
o) Příprava změny stanov svazku (dopad zák. č. 183/2017 Sb.);
p) …………………….
7. Ekonomické záležitosti (plnění rozpočtu roku 2019 k 30.4.2019, rozpočtová opatření).
8. Majetkoprávní záležitosti (výkupy pozemků cyklostezek, informace o věcných břemenech).
9. Různé a diskuse
10. Závěr

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

Poznámky:
o prezence od 8:50, vlastní jednání VH ROT započne v 9:00,
o na VH ROT plynule naváže setkání starostů v rámci projektu CSS
o ukončení schůze se předpokládá ve 12:00 pracovním obědem z denního menu;
o k parkování použijte dvůr pivovaru;
o podklady k jednání budou rozesílání dle jejich vygenerování, podstatné obdržíte v tištěné
podobě při zahájení VH

Vyřizuje:

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