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Pozvánka 
na zasedání č. 2020-1 

Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - T řebovsko 
 
 

      V Ústí nad Orlicí, 14. 5. 2020 
 
  
 
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 12. 6. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin, 
v Pivovaru Faltus v České Třebové, Moravská 207. 

 

Návrh programu Valné hromady:  
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a volba orgán ů Valné hromady  

3. Výroční zpráva svazku ROT za rok 2019 

4. Hospoda ření svazku v roce 2019: a) inventury k 31. 12. 2019, b) stavy  na účtech k 31.12.2019,  c) 
plnění rozpočtu roku 2019 k 31.12.2019, d) výsledek finančního auditu za rok 2019, e) závěrečný 
účet  a uzávěrka za rok 2018, f) zpráva revizní komise  

5. Vystoupení host ů  

6. Informace a projednání n ěkterých činností v roce 2020 
a) Dotace POV na rok 2020 (DT7 - Obnova veřejných prostranství): participující obce určeny, 

realizace po rozhodnutí ZPK a následně SR ROT; 
b) Dotace POV na rok 2021 (DT7 - Obnova veřejných prostranství): participující obce dle přehledu, 

příjem žádostí do 31. 10. 2020, souborná žádost ROTu na PK do 31. 12. 2020; 
c) Cyklo Glacensis 2020 Nowa Ruda (19. ročník): akce zrušena bez náhrady; 
d) Orlické cyklo&in-line 2019 v Cakli (13. ročník): akce zrušena bez náhrady; 
e) Den regionu 11. 9. 2020 – akce je spojena s oslavou 20 let trvání svazku, cíl v Dlouhé Třebové 

(organizace Staňková, rozpočet svazku do 150 tis. Kč); 
f) Kalendář ROT 2021: 1302 ks, stolní forma, týdenní uspořádání, dvě strany pro každou členskou 

obec, cena 65 Kč/ks vč. DPH, objednáno u Flétna – Leschinger, dodání 31. 10. 2020;  
g) Smlouva svazku ROT s OSA  o vysílání obecních rozhlasů na rok 2020 v 19 obcích; 
h) Projekt „Kompostéry“: 2.200 ks domovních kompostérů pořízených s dotací z OPŽP v r. 2015 je 

dle smluv č. 2015-13 až 2015/22 s10 obcemi (Libchavy, Sloupnice, Řetůvka, Řetová, Orlické 
Podhůří, Němčice, Třebovice, Brandýs nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí, Ústí nad Orlicí) v režimu 
výpůjčky poskytnuto obcím a dál občanům, udržitelnost a monitorovací zprávy do r. 2020, dnem 
3. 12. 2020 budou kompostéry darovány obcím a následně občanům; 

i) Projekt CSS ROT (centrum společných služeb) – Projekt z OPZ organizovaný SMO ČR skončil 
k 30. 6. 2019 a k 31. 7. 2020 skončí doba udržitelnosti, v níž je kapacita CSS směrována hlavně 
do menších obcí (dotační poradenství, uživatelská zóna/sdílené úložiště, drobné právní služby a 
VZMR, spisová služba, GDPR/pověřenec, chodové záležitosti obce , aktivity, závěr. zpráva); 
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j) Personální záležitosti – změna v managementu svazku; 
k) Reedice turistické mapy v měř. 1:25 000, dodání v 11/2020, 1000 ks á 44,50 Kč 
l) Projekt „Singletrack Glacensis“: dotace z OP Česko-Polsko/Interreg V-A. ROT je lead partnerem 

(Česká Třebová, Zdobnice, Bystrzyca Klodzka). Realizace zahájena v r. 2019, ukončení 31. 10. 
2020. Dotační management f. OHGS. Nástupní místo dokončeno ve 2019, dtto část sjezdů. 
Letos zadány 5x VZMR (Opravářská stanice, Monitorovací stanice, PD a vyznačení spojek mezi 
areály, Propagační předměty a kampaň, Bikerská vyjížďka, Závěrečný workshop). Realizace 
financována z úvěru a příspěvků České Třebové. Uzavřeny smlouvy o provozu; 

m) Projekt „Koncepce cykloturistiky v Č-P příhraničí“ je ve fázi udržitelnosti. Zprávy zadány f. OHGS. 
Letos ROT obdrží poslední platbu a převezme archiv projektu od f. OHGS; 

n) Cyklostezky ROT: provádění zimní údržby, zahájení sezóny 2020, celková obnova mobiliáře u 
cyklostezek (mapové stojany a mapy, plakátnice, sedáky, kolostavy, odpadkové koše, provozní 
řády, odpočívka Lhotka); poptána oprava trhliny Valdštejn, mostní prohlídky a opravy, externí 
vlivy jiných investorů, pronájmy billboardů, ZVA vůči SFDI, soudní pře Fiala; 

o) Cyklospojka Valdštejn – Šušek: Zahájena realizace a poskytnut příspěvek pro SO Orlicko; 
p) Projekt „Posílení strategického řízení v ROT“ (Pasporty)“: MPSV Rozhodnutím z 03/2020 

vyhovělo aktualizované žádosti o dotaci z OPZ, jejím předmětem je vytvořit pro 9 zapojených 
obcí (Brandýs nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Libchavy, Němčice, Orlické Podhůří, Řetová, Řetůvka, 
Semanín, Sloupnice) 47 dokumentů, a sice 27 Pasportů + mapová aplikace, 13 Koncepcí, 7 
Strategií. Administraci ZŘ  provádí AK Navrátil, dotační management Ing. Vokřálová. Zahájení k 
1. 6. 2020, ukončení 30. 9. 2021. Rozpočet 3,9 mil. Kč – ale bude korigován dle výsledku ZŘ. 
Svazek inkasoval prvou zálohu1,129 mil. Kč. Nutná spolupráce participantů; 

q) ……………………. 

7. Ekonomické záležitosti (plnění rozpočtu roku 2020 k 30. 4. 2020, rozpočtová opatření). 

8. Majetkoprávní záležitosti (výkupy pozemků cyklostezek, informace o věcných břemenech a 
nájmech). 

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 udržitelnosti projektu CSS 
o ukončení schůze se předpokládá ve 12:00 pracovním obědem z denního menu; 
o k parkování použijte vyhrazenou část Starého náměstí (děkujeme Městu Čes. Tř.); 
o podklady k jednání budou rozesílány dle jejich vygenerování, podstatné obdržíte v tištěné podobě při 

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


