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Používané zkratky: SR – správní rada, ROT – Region Orlicko–Třebovsko, VH – valná hromada, POV – Program obnovy 
venkova, DÚR – dokumentace pro územní řízení, ÚR – územní rozhodnutí, DSP – dokumentace pro stavební povolení, 
DZS – dokumentace pro zadání stavby, RDS – realizační dokumentace stavby, SP – stavební povolení, AT na OT – Aktivní 
turistika na Orlicko – Třebovsku, ATČ – Aktivní turistika v Česku, SFDI – státní fond dopravní infrastruktury, SROP – 
společný regionální operační program, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, ROP – regionální operační program, ÚORP – 
Územní odbor realizace programu, MAS – místní akční skupina, PRV – program rozvoje venkova, POV – program obnovy 
venkova, SoD – smlouva o dílo, VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu, IROP – integrovaný operační program, CRR – 
centrum regionálního rozvoje, PK – Pardubický kraj, OHP – Orlické hory a Podorlicko, ZO – zastupitelstvo obce, ZM – 
zastupitelstvo města, ZPK –zastupitelstvo PK. 

Základní  inform ace 
 

Svazek obcí Region Orlicko-T řebovsko vznikl v roce 2001  transformací ze Sdružení 
Orlicko-Třebovsko, a to v souvislosti s tehdy novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.  

Sdružení obcí Orlicko – T řebovsko vzniklo v roce 1999 a jako právnická osoba podle § 20 
f) a násl. občanského zákoníku č.40/1964 Sb. bylo registrováno v únoru 2000. Na svazek obcí s 
novým názvem Region Orlicko – T řebovsko přešel transformací roku 2001 veškerý majetek, 
závazky, pohledávky, práva a povinnosti sdružení.  

Základním dokumentem  upravujícím činnost svazku jsou Strategický plán  z r. 1999 
s doplňkem z roku 2002 a Strategie ROT  2016 – 2023, dále Stanovy  v aktualizovaném znění č. 6 ze 
4. 12. 2015 a Jednací řád VH z téhož dne. Pro činnost svazku jsou platné zákony ČR, zejména 
vztahující se k územně-samosprávným celkům, a standardy Evropské unie, u dotovaných projektů 
rovněž pravidla donátorů. Činnost svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko v roce 2018 zajišťoval 
jeho výkonný orgán - správní rada v souladu s plánem činnosti na rok 2018, schváleným valnou 
hromadou dne 1.12.2017, s využitím externích služeb odborných firem . Kontrolu činnosti 
zajišťovala revizní komise . Detail financování a provozu cyklostezek řeší Řídící tým deseti partnerů, 
kteří též svými příspěvky financují provoz a splácení úvěrů. Zápisy z jednání SR i VH jsou 
elektronicky rozesílány všem členům svazku, informačním kanálem je i web svazku www.orlicko-
trebovsko.cz přístupný veřejnosti (obsahuje i další dokumenty jako např. rozpočty, výroční zprávy); 
starostům členských obcí slouží též elektronické úložiště (http://irot.cz/). 

Zájmové území svazku obcí  leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí , v povodí 
Tiché Orlice a T řebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km 2, na které ve 3 městech a 21 obcích  žije 
47 425 obyvatel  (údaj k 1. 1. 2018). Je regionem venkovského charakteru  přilehlého ke dvěma 
dominantním m ěstům Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně 
spjatý celek, zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a socio-demografickými vazbami.  

Svazek ROT je zakládajícím členem d.s. Orlické hory a Podorlicko a je členem MAS Orlicko. 
  

Cíl a účel svazku  
Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu 
a dalších aktivit v oblasti:  
> ekonomického rozvoje,  
> rozvoje venkova,  
> kvality života,  
> ochrany životního prostředí,  
> rozvoje cestovního ruchu,  
> propagace regionu a  
> vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí. 
 

Orgány svazku  pracovaly v roce 2018 v tomto složení: 
 

Valná hromada:  starostové všech 24 členských obcí  
Předseda:    Petr Hájek (Město Ústí nad Orlicí) 
 

Místop ředsedové:  Dobromil Keprt (Město Česká Třebová), od 30. 11. Dalibor Zelený 
   Josef Škeřík (Obec Sloupnice)  
 

Správní rada :  Petr Hájek (Město Ústí nad Orlicí) 
   Libor Gremlica (Obec Třebovice) 

Dobromil Keprt (Město Česká Třebová), od 30. 11. Dalibor Zelený  
   Josef Novák (Obec Orl. Podhůří), od 30. 11. Jana Hodovalová (Obec Libchavy) 

Ing. Hana Šafářová (Obec Řetová) 
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Josef Škeřík (Obec Sloupnice) 
   Pavel Šisler (Obec Dolní Dobrouč) 
 

Revizní komise : Jana Hodovalová (Obec Libchavy), od 30. 11. Kateřina Slezáková (Dl. Tř.) 
Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová), od 30. 11. Petr Řehák (Brandýs) 
Ing. Radoslav Budil (Město Česká Třebová)  

 

Externí služby  související se zajištěním základního chodu svazku obcí:  
Manažer svazku obcí: OHGS s.r.o. - RNDr. Renata Šedová (manažer svazku) a částečně Veronika 
Peterková (školy ROT). 
Krátkodobá (roční) příkazní smlouva s OHGS s.r.o. ÚO, 4 strany textu, na administraci běžného 
chodu svazku. Dlouhodobá smlouva s OHGS s.r.o. ÚO, 2 strany textu, na archivování listin a 
dokumentů svazku a poskytnutí prostor, a na vedení sekretariátu svazku. Manažerská organizace 
zajišťuje základní administrativní chod svazku obcí: přípravu podkladů, svolávání jednání, pořizování 
zápisů z jednání orgánů svazku a dalších souvisejících jednání, komunikaci s ekonomickým úsekem 
(příprava a čerpání rozpočtu, manažerské účetnictví apod.), tipování možností na přípravu projektů a 
využití dotací, přípravu a administraci drobných žádostí o dotace (krajské granty aj.), pracovní 
zastupování svazku navenek, včetně publicity o činnosti ROT, vedení archivu svazku obcí, agenda 
daně z nemovitostí, doplňování informací na web svazku, vedení archivu a distribuce propagačních 
materiálů, pošta fyzická i elektronická. 
Smlouvy s OHGS byly v průběhu roku 2018 ukončeny a povinnosti převzalo CSS ROT. 
CSS ROT (centrum společných služeb): funguje od 1.7.2016, aktuálně  ve složení Pavel Neumeister 
(manažer CSS), Ing. Vladimír Hofrichter (specialista CSS), Ing. Jiří Kment, a to na základě podpory 
od SMO ČR. CSS v pololetí 2016 převzalo větší část administrativy od manažerské firmy a v roce 
2018 celou administrativu svazku. V návaznosti na ukončení smluv s OHGS s r.o. na konci roku 
2018 došlo k přestěhování kanceláře do budovy OSSZ Ústí nad Orlicí ulice Smetanova 43, Ústí nad 
Orlicí, IV. nadzemním podlaží vlevo, číslo dveří kanceláře je 100. 
Ekonom svazku obcí: Obec Řetůvka, účetní Věra Zemanová.  
Dlouhodobá mandátní smlouva s Obcí Řetůvka, 3 strany textu + 1 dodatek, na účetnictví svazku. 
Ekonom svazku vede kompletní účetní a ekonomickou agendu svazku včetně rozpočtu svazku a 
jeho změn, související statistiku, ekonomický archiv svazku, analytickou evidenci o jednotlivých 
projektech, připravuje podklady a sjednává úvěry, komunikuje s projektovým manažerem a s orgány 
svazku, eviduje personální agendu a vyplácí mzdy a k nim se vztahující pojištění, zajišťuje audit, 
předkládá závěrečný účet. Na konci roku 2018 došlo i zde ke změně a paní Věra Zemanová se stala 
zaměstnancem svazku ROT, obec Řetůvka poskytuje účetnický SW. 
Audit hospoda ření:  je po celou dobu existence svazku zadáván, nyní Finančnímu odboru KÚ 
Pardubického kraje. 
Pozemkové agendy, posudky: VAFEL s.r.o. Ústí nad Or licí - JUDr. Václav Felgr (komplexní 
agenda pozemků, především na cyklostezkách, právní poradenství). Dvě dlouhodobé smlouvy 
s firmou VAFEL s.r.o. ÚO (na projekt SROP ze 7. 3. 2007 a na projekt ROP z 18.5.2009, 9 a 7 stran 
textu), s dodatky (8 stran). Nahodilosti jsou sjednávány jednotlivě; Ing. Rudolf Junger a Ing. 
Zdeněk Šeda  Dlouhodobá smlouva, 5 stran textu, 1 list přílohy, 2 termínové dodatky. Posudky jsou 
vyvolány požadavkem FÚ v souvislosti s daní z převodu nemovitých věcí a též pro oceňování 
pozemků nabytých bezúplatně. Správci státního majetku využívají vlastní znalce.  
Údržba a opravy na cyklostezkách: tyto činnosti provádějí dodavatelské odborné organizace 
služeb Tepvos Ústí nad Orlicí, TS Letohrad, TS Choce ň, Eko Bi Česká Třebová  na základě 
smluv. Vykonávají v daných termínech standardní činnosti (zametání, sečení, prořezy, odmetání, 
čištění odvodňovacích systémů, kontrolu dopravního značení, revize lávek a prolézaček, odvoz 
odpadků, nátěry, drobné opravy), reagují ovšem i na výzvu v důsledku např. povětrnostních vlivů.  
KČT Horal Ústí nad Orlicí  na základě roční smlouvy provádí na výzvu služby cestářské (reakce na 
důsledky dešťů a vichřic či vandalů).  
Administraci provozu cyklostezek  zajišťovala v roce 2018 f. OHGS na základě krátkodobé (roční) 
mandátní/příkazní smlouvy. Od roku 2019 tuto práci vykonává zaměstnanec ROT. Cyklostezky jsou 
principiálně financovány z partnerských příspěvků. 
Pojišt ění: Dlouhodobá smlouva s Kooperativa VIG, 28 stran textu. Dodatky s přílohami v závislosti 
na změnách ve velikosti majetku. Předmětem pojistky je: Živelní pojištění; Pojištění pro případ 
odcizení; Pojištění pro případ vandalismu; Pojištění odpovědnosti za škodu.  
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Bankovní služby: Komer ční banka a. s. Praha (běžný účet, 1 zvláštní účet, 3 úvěrové účty). 
V souvislosti s krátkodobými diskrepancemi při realizaci „zpětně“ dotovaných projektů byl k zajištění 
kontinuity financování základní běžný účet svazku v roce 2011 transformován na 
kontokorentní/debetní. Svazek má účet též u ČNB Hradec Králové  („povinný dotační“ účet – poprvé 
prakticky využitý pro akci „Kompostéry“ právě v roce 2015). 
Drobná architektura: K ČT Horal a s.r.o. BOCO - V majetkové evidenci ROT je soubor drobné 
architektury (mapovnice, ukazatele, značení cyklotras, odpočívky, útulny, geologické a vodní 
muzeum v přírodě, odpadkové koše). Jejich údržba je zadávána KČT Horal a f. BOCO ÚO 
objednávkami. Trvalým problémem jsou vandalské útoky a zlomyslnost některých uživatelských 
skupinek. Nad rámec běžné údržby drobné architektury byla v roce 2017 po 16 letech od instalace 
dokončena obnova geologického a vodního muzea a dokončena náhrada poškozených sedacích 
souprav, dále byla v r. 2018 zahájena etapová obnova celého souboru ostatní drobné architektury.  
Internetové služby: O-G soft Ústí nad Orlicí  (doména, technické provozování webu, inovace 
webu). Dlouhodobá smlouva s O-G ÚO, 3 strany textu. Web byl k 28.11.2012 opatřen novým 
redakčním systémem respektujícím vývoj jazyka html a umožňujícím průběžnou aktualizaci; vzhled 
stránek je zachován a způsob uživatelského přístupu rovněž. V roce 2016 byla pořízena uživatelská 
zóna. (Od roku 2019 jsou pro novou kancelář internetové služby sjednány s f. Alberon). 
Ostatní dodávky: doplňkové investice, propagační materiály, organizace některých akcí (Cyklo 
Glacensis, Orlické cykloklání, Den regionu), geometrické oddělovací plány, školení a pod. jsou 
zadávány individuálně případ od případu v režimu VZMR organizátorům či odborným firmám. 

I. Chod a činnost svazku ROT v roce 2018   
- 12 jednání správní rady svazku;  
- 3 zasedání valné hromady svazku; 
- 2 zasedání revizní komise; 
- 1 zasedání Řídicího týmu cyklostezek; 
- pro 16 obcí, které projevily zájem, byla uzavřena výhodná smlouva s Ochranným svazem 

autorským (OSA) na rok 2018 týkající se vysílání obecních rozhlasů;  
- svazek spoluorganizoval volné individuální navázání na dřívější výsledky sdruženého nákupu 

elektřiny a plynu (pokračování v kontaktech s dodavateli, nákup publikace);  
- svazek vydal stolní kalendář, pokračoval v prodeji vlastních map z reedice;  
- samozřejmostí je informační servis o dotacích a grantech; 
- svazek zorganizoval tradiční propagační akce; 
- svazek provozoval výstup projektu „Kompostéry ROT“ (2 200 ks v režimu výpůjčky); 
- svazek připravil projekt „Singletrack Glacensis“ (dříve Bike Resort) a úspěšně požádal o 

dotaci z OP Č-P; 
- svazek v roli partnera SMO ČR pokračoval v realizaci projektu „Centrum společných služeb“; 
- svazek v roli vedoucího partnera pokračoval v realizaci projektu „Koncepce“ a vstoupil do fáze 

implementace; 
- smluvně je zajištěna administrativa svazku, archiv svazku, účetnictví svazku, vedení účtů; 
- v aktuálních momentech je řešeno právní poradenství a další specializované externí služby; 
- svazek zajišťuje realizaci a chod dotovaných projektů; 
- svazek provozuje datovou schránku, zabezpečuje obsluhu registru smluv, vlastní profil 

zadavatele, svým členským obcím a školám zabezpečuje výkon funkce pověřence GDPR; 
- majetek svazku je pojištěn, hospodaření je auditováno. 
-  

 

II. Projekty ROT   

1. Cyklostezky údolím Tiché Orlice a T řebovky (projekty SROP a ROP) 
Projektem se téměř na každé své schůzi zabývají SR ROT a VH ROT a Řídící tým cyklostezek. 
Projekt sám o sobě generuje pouze doplňkové příjmy (pronájem billboardů, pozemků), 

základním zdrojem financí jsou příspěvky partnerů projektu ve smyslu hlavní partnerské smlouvy 
z roku 2006 s aktualizací z listopadu 2016.  V současnosti, tedy v době rutinního provozu, jsou 
nejvýznamnějším výdajem splátky jistiny a debetních úroků z úvěrů, dále výkupy pozemků, externí 
služby servisních organizací, údržba, opravy, pojištění. 
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Dvanáctá sezóna provozu byla v souvislosti s příznivým počasím zahájena již v březnu (to 
přineslo drobné diskrepance v kapacitách jarního úklidu), se standardními činnostmi (odmetení 
s odvozem smetků, prohlídky, odpadky), prostřednictvím servisních organizací – Tepvos, TS 
Letohrad, Eko BI, TS Choceň, KČT Horal.  

V souvislosti s finanční rezervou z minulých let (a po realizaci výkupu  č.1 od SŽDC) mohly být 
v r. 2018 podobně jako v roce 2017 provedeny další velké opravy obnovující technický stav 
cyklostezek, a to v úhrnné ceně 194.233 Kč: 

• Oprava plotu po pádu stromu u golfu, obnova části odpadkových košů a sedáků ÚO – Let., 
oprava zábradlí na gabionové zdi Nebíčko, výměna zrcadla Luh, oprava dopravních značek u 
PVT. (K. Vorel, BoCo, KČT, za 73.540 Kč); 

• Opravy cyklostezky (krajnice, hrboly – ponejvíce od kořenů, vtisky, praskliny, odlomené okraje) 
na úseku z Ústí n.O./Hylvát do České Třebové (JD Dlouhý, 44.222 Kč); 

• Oprava cyklostezky v Benátkách (JD Dlouhý, 73.471 Kč); 
• Oprava/obnova vodorovného značení v úseku Ústí nad Orlicí/Kerhartice – Brandýs nad 

Orlicí/Perná (Kalgus Ústí nad Orlicí, 97.857 Kč); 
• Odstranění závad zjištěných při mostních prohlídkách (Tepvos a JD Dlouhý, je v realizaci); 
• Odstranění závad na prvcích odpočívek (KČT Horal, je v realizaci); 
• Obnova provozních řádů (KČT Horal, je v realizaci); 
Souhlasy (pronájmy i bezúplatně) k umístění propagačních tisků jsou vydávány průběžně: např. 

Domovu pod hradem či organizátorům akcí (Běh Dobroučským krajem a p.) 
Cyklostezky, a někdy i stávající cyklotrasy, se střetávají se zájmy jiných investorů. V realizační 

nebo projekční fázi jejich aktivit bylo nutno řešit (a je třeba alespoň namátkově hlídat) akce: kácení 
ČEZ/ČEPS pod VN, vodní zdroj ÚO u „pejskařů“ – Tepvos, projektová příprava trati/koridoru 010 
UCHO a v jejím rámci průzkumné vrty u mostních objektů na trati – SG Geotechnika, změny kultur 
pozemků Kerhartice – KÚ ÚO, přejezdy na trati z ÚO do BnO – Swietelski, projektová příprava 
výtlaku z ČOV Lanšperk – VIS HK, věcná břemena na pozemky pro protipovodňová opatření v Ústí 
nad Orlicí, revize pozemků v katastru Černovír – KÚ ÚO, těžby LČR a jiných majitelů lesů – ti 
společně se zemědělci jsou nejčastějšími znečišťovateli, opravy Povodí Labe včetně kácení dřevin, 
zájmy rybářů a vodáků, dokončení generální opravy jezu v Cakli. Pokutován byl svazek za zásah do 
chráněné rostliny lilie zlatohlávek, která se vyskytla u Bezpráví. Následovala organizační opatření a 
umístění označení. 

Vyúčtování za rok 2017 bylo všem partnerům projektu rozesláno v březnu 2018. Kladné 
kumulované saldo z minulých let 520.264,72 Kč bylo a bude použito k výkupu pozemků/na věcná 
břemena a na větší opravy. 

Nesouhlasné vyjádření SŽDC svazek ROT obdržel ke své žádosti z r. 2014 o prodej pozemků 
na trase Bezpráví – Choceň s tím, že jednání bude pokračovat po modernizaci trati ÚO – Choceň a 
paralelních prací na trati „stará stopa“ z ÚnO do BnO. 

Pokračují zbytkové odkupy od fyzických osob, pátrání po „nedohledatelných“ vlastnících a 
výkupy pozemků z tzv. výjimek, pokračuje administrace věcných břemen: 

• manažer cyklostezek těsně před zahájením majitelem požadované demolice  vyjednal 
1.11.2018 s Milanem Černohousem desetiletou úplatnou nájemní smlouvu na pozemky u 
bývalého PVT. Následně bylo doplněno dopravní značení; 

• f. Vafel zadministrovala věcná břemena (Město ÚO, ŘSD, obce Dlouhá Třebová a Dolní 
Dobrouč a Hnátnice, a.s. Povodí Labe), podepsána byla desetiletá úplatná břemenná 
smlouva s Ing. Olgou Čermákovou;  

• f. Vafel zajistila odkupy od tří trojčlenných dědických skupin na trase z ÚO do Letohradu; 
Soudní spor s Josefem Fialou (žaloba z r. 2012) po fázi hodnocení znaleckého posudku 

pokračuje i po prvním jednání před Okresním soudem, které se uskutečnilo 5.12.2017. Žalobce se 
odvolal proti Rozhodnutí OS, které jeho žalobu zamítlo. Následné odvolání projednal 17.12.2018 
Krajský soud Hradec Králové (pobočka Pardubice) a věc vrátil do bodu počátku; 

Standardem se stalo obsáhlé vykazování související s daní z nemovitých věcí. 
Jsou pronajaty všechny billboardy, smlouvy jsou prolongovány. 
Všichni partneři cyklostezek mají zaplaceny obě letošní splátku příspěvku, jehož úhrn činil v roce 

2018 sumu 4,4, mil. Kč. 
Cyklostezky jsou pojištěny, provozní servis celého projektu zastřešovala v r. 2018 f. OHGS. 
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Na účtu 021 – stavební díla - je evidován majetek svazku v ceně 142.660.311,92 Kč (vzniklý 
z projektů SROP a ROP a vlastního investování do cyklostezek v širším významu slova).  

Na účtu 031 jsou evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 6.058.188,53 Kč (stav k 31.12.2017, 
s vlivem výkupů ve 2017 a komplexních pozemkových úprav v předchozích letech). 

Celková hodnota majetku cyklostezek dle inventury k 31.12.2017 je tudíž 148.718.500,45 Kč. 
Předmětem inventur a odepisování jsou rovněž věcná břemena. 
Cyklostezky se už standardně staly místem „Orlického cykloklání“, které (11. ročník) se 

v osvědčené spolupráci se Sborem pro hrad Lanšperk a o.s. Hvězdička konalo 23.6.2018. 
V roce 2018 byl vydán inovovaný leták cyklostezek, v počtu 10 tisíc ks, dodavatel f. Corona 

Dobrouč, cena 30.855 Kč. Polovina nákladu už byla v průběhu r. 2018 využita prostřednictvím IC 
v okolí a OHP, zbývající část bude týmž způsobem distribuována v příštích letech. 

Jednání Řídícího týmu – deseti partnerů -  měst a obcí „na trase“ se uskutečnilo 23.10. 2018. 
V prosinci 2018 (a v lednu 2019) byla zpracována doplnění „Závěrečného vyhodnocení akce“ 

pro všechny tři větve cyklostezek. 
V prosinci 2018 byl zcela splacen úvěr z období SROP. (Úvěr z období ROP bude doplácen 

v prosinci 2019). 
Celková hodnota majetku cyklostezek (stavby 142.660.311,92 plus pozemky 6.199.228,53) dle 

inventury k 31.12.2018 je  148.859.540,45 Kč. 
 

2. Aktivní turistika v Česku 
Tento neinvestiční projekt skončil v roce 2010 sledovanou pětiletou udržitelnost. Ve 2011 byl 

zbylý majetek bezúplatně převeden přispívajícím partnerům, odepsán z evidence ROT a tím projekt 
definitivně skončil. Povinná archivace dokumentů skončila právě v r. 2018. 

 

3. Škola hrou v kraji Komenského - vzd ělávání a spolupráce škol ROT 
Projekt byl připravován od roku 2010, smlouva o dotaci byla podepsána dne 15.2.2012. 

Realizace se uskutečnila od 1.3.2012 do 28.2.2014. 
Majetek vzniklý projektem byl po uplynutí tříleté doby udržitelnosti, tedy koncem roku 2016, 

bezúplatně převeden třem participujícím školám ZŠ Habrmanova Česká Třebová (294.502 Kč), ZŠ a 
MŠ Orlické Podhůří (209.404. Kč) a Gymnázium Česká Třebová (465.378 Kč), 
 Pro svazek trvá povinnost archivovat dokumenty do roku 2023. 
  

4. Sdružené nákupy silové elekt řiny a plynu – volné pokra čování roky 2013 - 16, ... 
Na úspěšné svazkem ROT organizované elektronické aukci z dubna a května 2012 navázalo 

uzavírání „pokračovacích“ smluv. Nabídku(y) mají a od distributorů opakovaně dostávají všichni 
zúčastnění, ovšem v koncovce se rozhodují samostatně.  

 

5. Kalendá ř ROT 2019 
V březnu 2018, po opakovaném průzkumu u všech členů ROT, objednal svazek 1 600 ks  

stolních kalendářů na rok 2019. Kalendář v „týdenním“ uspořádání obsahuje barevné fotografie 
členských obcí s krátkou informací o nich, jsou v něm uvedeny termíny akcí pořádaných obcemi i 
svazkem a souhrnné údaje o svazku, jehož logo a odkaz na web jsou v patě korpusu. Vyjednaná 
dodavatelská cena byla 65 Kč/ks včetně DPH a za tutéž cenu byly kalendáře distribuovány 
objednavším si obcím. Při dostatečném zájmu je akce opakována i pro rok 2020, opět v „týdenním“ 
uspořádání. 

 

6. Projekt „Obce sob ě“ 
 Obce sobě je zkráceným názvem projektu „Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR 
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Realizátorem byl Svaz měst a obcí 
ČR. Svazek ROT byl partnerem SMO. Doba trvání projektu byla od 1.11.2013 do 30.11.2015. Projekt 
„Obce sobě“ byl oficielně ukončen v 10/2015 předáním souhrnného dokumentu zadavateli. I v tomto 
případě platí archivační lhůty do r. 2023. 
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7. Projekt „Cyklo Glacensis 2018“   

 
   
Sedmnáctý ročník této tradiční akce zahajující na česko-polském pomezí cykloturistickou sezónu se 
konal 18. a 19. května 2018 s cílem v Zielenieci.  
CYKLO GLACENSIS  se opakovaně koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje 
Romana Línka. Akce se zúčastnilo 18 týmů startujících z deseti českých a osmi polských měst 
příhraničních regionů. Z českých měst jely týmy z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Brandýsa nad 
Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda a Bačetína, které po 
různých trasách dojely do cíle symbolicky v blízkosti česko-polské hranice, v polském Zielenieci 
v resortu Absolwent. Každý účastník získal na památku tričko a štítek na kolo s logem Cyklo 
Glacensis 2018. V letošním roce byly nově cedulky opatřeny reflexním prvkem pro lepší viditelnost 
cyklisty v silničním provozu. 
V cíli na polské straně společné hranice, v horském středisku Absolwent, se sjelo cca 250 cyklistů. 
Od 19 hodin byl polskými partnery připraven kulturní a společenský program.  
 

8. Projekt „Koncepcja rozwoju transgranicznej turys tyki rowerowej na pograniczu 
polsko-czeskim“ 

Příprava byla zahájena v roce 2014. Dotace z OP Č-P Interreg je 85%, 5% SR ČR, 10% je 
spolufinancování. Lead partnerem je polský Instutut územního rozvoje, ROT je partnerem projektu a 
zastupuje celý Pardubický kraj, ten by měl také zajistit převážný díl spolufinancování, jeho zbývající 
část bude řešena pravděpodobně sponzorsky. 

Zájmem ROTu (a samozřejmě i PK) je, aby výsledná přeshraniční koncepce v požadovaném 
formátu (mapy, texty, propočty, priority, potenciální zdroje) obsahovala a zahrnovala i dosavadní 
výstupy v OHP či PK a okolí, z pohledu ROT pak zejména doplňkovou infrastrukturu, spojky 
dálkových tras včetně úseku Valdštejn – Šušek a lávky přes Divokou Orlici „U kamaráda“ a úseku 
Česká Třebová - Rybník, dále regionální přivaděče, průjezd dálkové trasy přes Sopotnici, průjezdy 
městy, Singletracky, zkvalitnění in-line stezek. 

V září 2015 byla podána „ostrá“ žádost o dotaci, avšak neuspěla, po další výzvě následovala 
opakovaná žádost o 126 stranách s četnými přílohami, s rozpočtem pro ROT 75.320,40 € 
a s celkovým rozpočtem 595.206,77 €, která byla podpořena rozhodnutím Monitorovacího výboru 
Společného sekretariátu CRR ČR ze dne 5.1.2017.  Projekt se týká všech krajů na české straně a 
všech vojvodství na polské straně. Realizace od 2.1.2017 do 31.7.2019. Dotace je většinově 
směrována na mzdy, ROT byl zaměstnavatelem 5 pracovníků (v současné době jednoho 
zajišťujícího implementaci), podpořených z dotace superhrubou mzdou a režií. Realizační tým na 
obou stranách hranice má celkem 50 osob.  

V roce 2018 proběhla výběrová řízení na dodávky a služby charakteru VZMR a toto bylo 
realizováno. Projekt je ve fázi implementace, jeho výstupy obsahují veškeré potřeby týkající se 
cyklostezek/cyklotras/cykloareálů na území svazku a samozřejmě i PK. V průběhu jsou jednání 
k zajištění vlastního podílu na spolufinancování, je připravena závěrečná konference všech partnerů. 
Projektem se na svých zasedáních pravidelně zabývá SR ROT. 

 

9. Projekt Singletrack Glacensis (d říve Bike resort Orlicko-T řebovsko/BROT) 
Singletracky se dají do jisté míry označit jako letní protipól lyžařských areálů a v tom spočívá 

jejich cyklo-turistický potenciál, při zachovaní priority hospodaření pro vlastníka lesa a téměř 
absolutní minimalizaci vlivu na přírodu. 

Po obstarání studie (2015), technické dokumentace, projednání s vlastníky i organizacemi a 
získání potřebných úředních dokladů byla 31.5.2016 společně s 8 polskými a 3 českými partnery 
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podána žádost o dotaci do OP Č-P Interreg V-A, prioritní osa 2. Pro nedostatky na straně některých 
polských partnerů však neúspěšně. 

V lednu 2017 se konala jednání o znovupodání žádosti v další výzvě, v pozměněném 
partnerském týmu, s názvem „Singletreck Glacensis“ a s využitím přípravné dokumentace (studie za 
820 tis. Kč, přípravná dokumentace za 2.003 tis. Kč), při čemž příprava byla financována příspěvky 
partnerů anebo z úvěru s ručením městy Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.  

ROT se stal vedoucím partnerem skupiny ROT (Čes. Třebová) + Zdobnice + Bystřice Kladská. 
V 06/2018 byl podán záměr a v 09/2018 plná žádost o dotaci z OP Č-P/Interreg V-A. Mezi 52 
podanými projekty byl „Singletrack Glacensis“ hodnocen na 1. místě a vybrán k podpoře.  

V létě 2018 proběhlo vyúčtování vůči partnerům původního týmu a na podzim obstarání 
dokladů potřebných před rozhodnutím o dotaci (minulá výběrová a zadávací řízení, finální stanoviska 
orgánů státní správy, usnesení zastupitelstev, jednání o překlenovacím úvěru, provozní uspořádání). 
Rozhodnutí o dotaci jak z EU, tak i ze SR ČR byla vydána v 10/2018. Je sjednán realizační úvěr 20,0 
mil. Kč s ručením Městem Česká Třebová. S f. OHGS byla uzavřena manažerská smlouva. V závěru 
roku 2018 se pracovalo na realizačních dokumentacích a po té na obstarání správních rozhodnutí a 
dořešení majetkových záležitostí. 

Projektem se na svých zasedáních pravidelně zabývá SR. 
 

10. Projekt Kompostéry pro obce ROT 
V r. 2015 realizoval svazek ROT akci „Kompostéry pro obce ROT“. Dodávky 2200 ks 

kompostérů byly zahájeny 16.11.2015 a ukončeny 1.12.2015. Deset participujících obcí v roce 
spolufinancovalo 10% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů. Smlouvy o příspěvku byly 
v důsledku drobných změn počtů kompostérů dodatkovány. 

Kompostéry jsou neinvestičním majetkem svazku. Svazek je na základě smluv s deseti 
městy/obcemi bezplatně vypůjčil (při čemž po uplynutí 5 let udržitelnosti, tedy k 2.12.2020, jsou 
kompostéry obcím darovány). Obce analogicky poskytly a darují kompostéry svým občanům. 
Příslušné smlouvy byly postupně, v souvislosti s projednáním v zastupitelstvech, administrovány a 
ROT inkasoval příspěvky. V únoru 2016 bylo donátorovi předloženo finanční vypořádání, v roce 2018 
byla generována pravidelná monitorovací zpráva o udržitelnosti. Archivace dokumentů je do roku 
2025. 

 

11. Projekt Centrum spole čných služeb ROT (CSS) 

 

 

 
  

 SMO ČR je nositelem projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, v jehož rámci vzniklo „Centrum společných služeb“, které je v období od 1.7.2016 do 
30.6.2019 podporováno příspěvkem od SMO ČR (100% superhrubých mezd z dotace OP MSV 
„zaměstnanost“) určeným původně na 2 pracovní úvazky. Partnery Svazu měst a obcí je 83 DSO 
v ČR. Součástí projektu je poměrně podrobné výkaznictví vůči SMO. 
 CSS ROT od 1.7.2016 rutinně funguje, má dva zaměstnance (od pololetí 2017 již 2,6; od 
března 2018 pak již 3,0) a poskytuje členům ROT servis v rozsahu větším než dříve. CSS o své 
činnosti zpracovává m. j. statistiku aktivit (170 čtvrtletně), sebehodnotící zprávu, ekonomická 
hodnocení, aktualizovaný seznam projektů, vydává informační zpravodaj a organizuje setkání 
starostů. V loňském roce se CSS vedle běžného a informačního servisu a drobného poradenství 
soustředilo na pomoc při odstraňování pochybení konstatovaných v chodu obcí napříč republikou ve 
zprávě MV ČR. 
 V březnu 2018 zorganizovalo CSS ROT školení řidičů (referenti a tech. služby). V témže roce 
byla činnost svazku rozšířena o agendu GDPR (svazek zorganizoval 1 vstupní a 4 pracovní 
semináře pro 38 subjektů – členských obcí a jejich škol – s cenou cca 1 750 Kč pro jedno IČ za 
instruktáž a vzory a konzultace ke vstupní agendě). Pro 37 subjektů od června 2018 vykonává funkci 
pověřence (živnostenský list, ceník, kontroly obecních úřadů a škol, fakturace, evidence, řešení 
incidentů). 
 CSS ROT se účastní setkávání svazků, jejich součástí jsou i příklady „dobré praxe“. V r. 2018 
se uskutečnila m.j. i dvě setkání s vedením PK. 



                   Výroční zpráva Regionu Orlicko – Třebovsko za rok 2018 

 
 

9

 SMO ČR svým partnerům poskytuje velmi kvalitní školení s lektory z ministerstev nebo 
autorských kolektivů, možnost konzultací s odborníky a přístup do databáze (nálezy, vzory, příručky).  

Projekt končí k 30.6.2019 (k témuž termínu končí tři pracovní smlouvy na dobu určitou). Po té 
startuje doba udržitelnosti 13 měsíců s jedním (děleným) pracovním úvazkem. 

Svazek neakceptoval možnost prodloužení projektu o půl roku s novou klíčovou aktivitou 
„lokální ekonomika“. 

CSS ROT, v souvislosti s ukončením externích manažerských služeb provedlo ve 12/2018 
přemístění kanceláře do budovy bývalého Okresního úřadu, nyní ČSSZ, Smetanova 43, kancelář č. 
100. Finanční souvislosti (nájem, energie, provozní náklady, osobní náklady) jsou promítnuty do 
rozpočtu 2019. 
 Projekt je v účetnictví evidován na oddělené účetnické organizaci 0291. 

  
 

 

III. Projekty jiných subjekt ů, na kterých ROT participuje  

1. Destina ční spole čnost Orlických hor a Podorlicka 
ROT je spoluzakladatelem d. s. OHP, jejíž aktivity jsou směrovány k podpoře cestovního 

ruchu. Svazek ROT využívá OHP ke své prezentaci na veletrzích, marketinkových akcích a 
v tiskovinách. Činnost OHP je podrobně popsána ve výročních zprávách a ta i další údaje jsou 
k dispozici na webu www.dsohp.cz, včetně detailů o projektech ve fázi udržitelnosti a ve fázi 
realizace a účasti na veletrzích. Předseda svazku ROT Petr Hájek je ze stanov členem VH OHP a je 
členem 11členné Správní rady OHP. Svazek ROT (měřeno členským příspěvkem) má v OHP podíl 
15,1 %. Příspěvek je celkem 4 Kč/obyv./rok, dělí se dle cíle užití na provozní a rezervní část. Město 
Česká Třebová je samostatným členem OHP. 

Předsedou OHP je Radim Vetchý, ředitelkou Michaela Vaňková.  
 V marketingové činnosti OHP pracovala standardními metodami (účast na veletrzích CR, 
tiskové zprávy, Turistické noviny, letáky) i ve prospěch ROT. 

SR ROT na 10. a 11. schůzi diskutovala o členství v OHP. VH ROT dne 30.11.2018 schválila 
ukončení členství ROT v OHP k 31.12.2019. V rozpočtu pro rok 2019 je členský příspěvek zahrnut. 

 

2. MAS Orlicko 
Od 1.6.2013 je ROT kolektivním členem, s podílem 2,04 % neboli 1/49 (shodně pro vliv na 

řízení i majetkový podíl). Zapojení svého správního území do působnosti MAS projednala 
zastupitelstva všech členů ROT krom obcí Velká Skrovnice, Němčice, Orlické Podhůří, Sloupnice 
(jsou zapojeny v jiných MAS) a krom obce Hrádek, z toho rezultuje aktuální počet obyvatel pro MAS 
Orlicko v běžném roce. 
  Zájmy ROT v MAS zastupuje člen SR ROT Pavel Šisler, pověřený zastupováním svazku ROT 
i na VH MAS. Zástupci MAS se účastní jednání SR a též VH. 

MAS Orlicko prošla procesem standardizace, od 1.1.2016 sídlí na adrese Zemědělská 1004, 
564 01 Žamberk a od roku 2017 započalo čerpání prostředků dle dotačních pravidel. Předsedou 
MAS je Ing. Václav Kubín, manažerkou Ing. Ivana Vanická. 

Podrobnosti o činnosti MAS a současném stavu jsou na www.mas.orlicko.cz. Pozornosti 
starostů a podnikatelů jsou určeny aktuální výzvy 

(viz web MAS), informace o nich jsou paralelně šířeny prostřednictvím CSS ROT. Od roku 
2017 jsou subjekty z území ROT (živnostníci, školy, obce, firmy) příjemci dotací.  

Svazek ROT v roce 2015 podpořil MAS příspěvkem 441. 710 Kč na provoz v mezipauze před 
reálným započetím současného plánovacího období, v roce 2018 podpořil realizaci projektů v CLLD 
darem 62 tis. Kč, na rok 2019 je schválen dar 58.143 Kč, při čemž zdrojem financí byly mimořádné 
příspěvky obcí, na jejichž území byly r. 2017, resp. 2018 podpořeny projekty. 

V jednání je spolufinancování provozu MAS, která navrhuje metodu plošného příspěvku. 
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IV. Krajské granty a dotace v roce 2018  
1. POV 2018  
Dotační titul 7:  „Obnova ve řejných prostranství Regionu Orlicko – T řebovsko“.   
Rozpočet ROT dle původní žádosti odeslané v září 2017 byl 1.510.000 Kč; v 04/2018 rozhodlo ZPK 
a dotace získána 500 000,- Kč, následně rozhodnutím SR ROT podpora přidělena „paritně“ 6 obcím. 
Realizovány byly tyto dílčí akce:  

DT 7 - priorita č. 1  -  Obnova ve řejných prostranství ROT v  r. 2018  
par ticipant l rozsah prací  rozpo čet dotace  

České Libchavy  Oprava části veřejného prostranství v obci 239.580,00 83.333,00 
Dlouhá T řebová  Oprava části veřejného prostranství v obci 246.477,00 83.334,00 

Hrádek  Oprava části veřejného prostranství v obci dle 
specifikace 

165.611,21 83.333,00 

Libchavy  Oprava části veřejného prostranství: obnova 
mobiliáře dětského hřiště a parku za obecním 
úřadem 

120.855,00 83.334,00 

Třebovice  Oprava části veřejného prostranství v obci 200.000,00 83.333,00 

Žampach Oprava chodníků a úprava odtokových poměrů 135.218,00 83.333,00 

Celkem  6  participant ů – koncových uživatel ů 1.107.741,21 500.000,00 

Další administrace POV 2018 probíhala shodně jako v minulých letech: koncový uživatel = 
cílová obec vyspecifikovala předmět a cenu (obvykle položkový rozpočet). Rozdíl nákladů mezi 
cenou a dotací poukázala jako zvláštní neinvestiční příspěvek na účet ROT. Svazek ROT uzavřel 
smlouvu s dodavatelem a po dodání díla uhradil fakturu, k níž byl připojen přejímací protokol 
potvrzený koncovým uživatelem. Po proplacení faktur ROT provedl vyúčtování prostředků vůči PK 
v termínu striktně stanoveném do 31.12.2018.  
 Poznámka:  V archivu ROT je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku) v celé historii. Na 
rok 2019  byla žádost podána 30.8.2018 na PK, ten rozhodl v 04/2019 a následně SR ROT určila participující 
členy svazku: Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, Jehnědí, Rybník, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice 
s paritní dotací á 75.000 Kč I na procesu relativně jednoduché krajské dotace, kde jsme si již zvykli na 
veřejnoprávní kontrolu předem a vyúčtování zadem, se projevuje vliv mnohdy nesmyslných opatření (výkazy o 
podpoře „de minimis“, průkaz o podílu v jiných subjektech a naopak podílech jiných subjektů ve svazku, 
zpracovat „logický rámec. Podobnou náročnost mají i úplně bagatelní několikatisícové dotace například na 
Cyklo Glacensis). 
 

2. DALŠÍ PŘIJATÉ DOTACE/PŘÍSPĚVKY V ROCE 2018: 
• Dotace/P říspěvky na Cyklo Glacensis 2018:   

 dotace od partnerů akce 59.000,- Kč celkem vč. startovného, v tom 
- Obec Bačetín      5 000 Kč 
- Město Vysoké Mýto      3 000 Kč 
- Město Lanškroun      10 000 Kč 
- Město Choceň       3 000 Kč 
- Město Náchod      5 000 Kč 
- DSO Region Orlické hory       5 000 Kč 
- DSO Orlicko        10 000 Kč 
- Královéhradecký kraj        20 000 Kč 
- vybrané startovné      22 200 Kč 
• Dotace/P říspěvky   POV 2018 (Obnova veřejných prostranství) 
- Od 6 participujících obcí      607 711,21 Kč 
- od PK        500 000,00 Kč 
• Dotace/p říspěvek na projekt CSS ROT od SMO ČR (ROT je partnerem) 
- příspěvek na mzdy dle ŽoP v úrovni superhrubé    1 211 905,00 Kč 
• Dotace/ p říspěvky na projekt Kocepce) (ROT je partnerem IRT) 
-  Dotace MMR dle ŽoP     49 284,46 Kč 
- Refundace od lead partnera IRT z OP Č-P Interreg   819 505,37 Kč 
• Příspěvky partner ů cyklostezek (10 měst a obcí „na trase“) 4 400 000,00 Kč 
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• Dotace projekt Singletrack/BROT v r. 2018   943 544,60 Kč 
 v tom:  Česká Třebová  232 216,60 Kč příprava realizace SG 
  Ústí nad Orlicí  711 328,00 Kč vyúčtování BROT 
  
 Podle druhu smlouvy o finančním příspěvku či neinvestiční dotaci musel svazek ROT provést 
vyúčtování i u většiny takto přijatých prostředků. Majetek v režimu výpůjčky musí být v účetnictví 
rovněž sledován speciálně, a to na obou stranách (dříve „školy“, nyní „kompostéry“). 
 
 

V. Hospoda ření svazku v roce 2018  
Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok 2018 

a dále v souladu s pověřením Valné hromady z února 2018 prováděla potřebné rozpočtové 
změny/opatření, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací či příspěvků v roce 
2018. Ostatní rozpočtová opatření byla projednávána a schválena na běžných VH v roce. V září 
2018 byla po několikaměsíčním předjednávání podepsána smlouva s KB Svitavy o úvěru 20,0 mil. 
Kč na předfinancování projektu „Singletrack Glacensis“, s ručením městem Česká Třebová. Město 
Česká Třebová se dále usnesením zastupitelstva zavázalo k úhradě všech nezpůsobilých 
(nedotovaných) nákladů projektu. Rozpočtové změny v průběhu roku 2018 byly dány zejména 
přijetím dotací, a to z POV (od PK i od čerpajících obcí), na Cyklo Glacensis (od měst a svazků a 
krajů a účastníků), na projekty „Koncepce“  a „CSS ROT“ (kde ROT je partnerem), na projekt 
„Singletrac“ (kde ROT je lead partnerem). Drobné změny souvisely s prodejem triček, map, 
kalendářů. 

Metodika MF ČR způsobuje, že jako přijaté dotace jsou označeny i členské, resp. partnerské, 
příspěvky a takto se vše zobrazuje na veřejně přístupném webu MF.  

Členské příspěvky jsou základním pramenem pro financování provozu svazku, partnerské 
příspěvky jsou prakticky jediným zdrojem financování provozu cyklostezek a splátek úvěrů. 
Z mimořádného příspěvku od obcí, na jejichž území byla v roce 2017 přidělena dotace 
prostřednictvím MAS, byl financován dar pro MAS Orlicko. 

Členské příspěvky, mimořádné příspěvky (MAS) a partnerské příspěvky (cyklostezky) uhradili 
všichni členové/partneři řádně. 

Svazek ROT nevede vlastní hospodářskou činnost.  
Svazek byl zaměstnavatelem 3 pracovníků CSS a 5 pracovníků projektu „Koncepce“, se vší 

související agendou personální a mzdovou. 
Souhrnné výsledky finančního hospodaření jsou k dispozici v roční uzávěrce – sestavení 

závěrečného účtu a souvisejících výkazů. 
Casf flow svazku bylo v roce 2018 zcela bez turbulencí, vzhledem k celkovým dostatečným 

rezervám na účtech. Svazek si mohl dovolit krátkodobě „zafinancovat“ některé projekty jako 
například „Koncepce“ s inkasem příspěvků od lead partnera s cca 8 měsíčním posunem. 

VH ROT schválila dne 30.11.2018 změnu členského příspěvku (neměnil se 18 let) pro rok 
2019, a sice na 30 Kč/obyv./rok. Příspěvky partnerů cyklostezek na rok 2019 skokově poklesnou, 
v souvislosti s dosplácením úvěru z období SROP. 
 

 
 

1.  Aktuální stavy na všech ú čtech svazku jsou následující: 
č.účtu 
 

účel užití  analytika  stav 
31.12.2018 

86-609010217/0100 běžný provoz ROT ROT běžný provoz 231 40 389.082,14 
86-141270207/0100 SROP, ROP, provoz cyklostezky obecně 231 60 1.223.281,86 
94-13010611/0710 „dotační“ u ČNB dotace  49.384,74 

27-3833611547/0100 úvěrový SROP tři cyklostezky 1.fáze dlouh. úvěr splaceno 
27-6706851517/0100 úvěrový ROP Bezpráví-Choceň 2. f. dlouh. úvěr -832.000,00 
35-1318811537/0100 úvěrový BROT 3,0 Bike resort Orl.-Třeb. střednědobý -1.225.750,00 
35-1643461577/0100 úvěrový 20,0 mil. Kč Singletrack Glacensis předfinacování -333.450,18 

 

 
 



                   Výroční zpráva Regionu Orlicko – Třebovsko za rok 2018 

 
 

12 

2. Inventury svazku ROT k 31.12.2018 - manažerské sest avení  
Poř. Účet Popis Stav k 31.12.2018 

1 19 DNM - Vodní a geologické muzeum 372 000,00 

2 21 Stavby 142 660 311,92 

3 28 DHIM - org. ost. = "ROT obecně" 850 512,00 

4 29 Ost. DHM – věcné břemeno Krčmářová 99 170,00 
5 31 Pozemky - po narovnání podle jednotlivých LV, KPÚ 6 199 228,53  

6 41 Nedokonč. dl. nehm. majetek (Singletrack Glcensis) 2 731 800,00 

7 42 Nedokonč. dlouhod. majetek (Potštejn, Šušek, BROT) 2 0883924,90 

8 079 Oprávky k ost. dlouh. nehmotnému majetku 372 000,00 

9 081 Oprávky ke stavbám 28 704 000,00 

10 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 890 512,00  

11 089 Oprávky k ost. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 9 015,45  

12 132 Zboží na skladě (Publikace ROT 0,00  

13 231 Stavy ZBÚ (zůstatky na 3 BÚ svazku) 1 661 748,74 

14 261 Pokladna = hotovost 14 393,00 

15 311 Odběratelé (pohledávky – fa k GDPR - školy) 22 500,00 

16 321 Dodavatelé (závazky z vyst. faktur přes 31.12.) 774 325,08 

17 331 Zaměstnanci (zůstatek mzdy "CSS" a „Koncepce“) 68 610,00 

18 336 Sociální zabezpečení (ke mzdám "CSS" a „Koncepce“) 29 496,00 

19 337 Zdravotní pojištění (ke mzdám "CSS" a „Koncepce“) 12 646,00 

20 342 Ostatní daně (zůstatek zálohové daně "CSS" a „Koncepce“) 14 715,00 

21 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 49 650,00 

22 381 Náklady příštích období (pojištění majetku) 51 374,00  

23 388 Dohadné účty aktivní – projekty „CSS“ a „SG“ (dotace) 3 224 454,36 

24 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 114 373 240,63 

25 451 Dlouhodobé úvěry (1 úvěr cyklo – ROP,  1 - BROT, 1 - SG) 2 391 200,18 

26 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – projekt „CSS“ a PK 2 612 575,00 

27 902 Operativní evidence - kompostéry 5 590 020,00 

28 902 Ostatní dlouhodobě podmíněné pohledávky z transferů (dotací) 34 706 925,16 
 
 
 

VI. Propaga ční a osv ětové aktivity ROT v roce 2018  

1. Den Regionu 2018 
Tradiční akcí svazku ROT je „Den regionu“, ten roku 2018 byl už 17. v pořadí. 
Akce začala v České Třebové na Starém náměstí a pokračovala u sportovní haly v areálu na 
Skalce Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové s informacemi od 
ředitele školy Jana Kováře o stavbě a provozu haly. 
Padesátka účastníků pak přejela na kolech do sedla Zacharovec nad Přívratem, kde se 
seznámili s realizovaným projektem žabích přechodů. Prezentace se zúčastnila radní 
Pardubického kraje Hana Štěpánová, starosta Přívratu Jan Stránský a předsedkyně Základní 
organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko Hana Grundová.  
Cyklojízda pokračovala ke kostelu sv. Mikuláše ve Sloupnici, kde byl připraven velmi poutavý 
výklad Davida Vícha k poslednímu restaurátorskému průzkumu a nejnovějším archeologickým 
nálezům ve dvou výkopech na vnější straně obvodových zdí kostela. 
Akce – cyklojízda -  končila ve Vlčkově v penzionu U Červené podkovy. V cíli bylo pro účastníky 
připraveno občerstvení, divadelní představení sloupenského souboru „Český děják“ a na závěr 
volná debata s výměnou zkušeností.  
Den regionu Orlicko – Třebovsko je historicky nejpodstatnější tradiční svazkovou akcí a už je 
naplánován termín příští: 6.9.2019. Komplexní organizaci zajišťuje PhDr. Jana Staňková, 
rozpočet svazku je standardně do 35 tis. Kč. 
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2. Cyklo Glacensis 2018  
Sedmnáctý ročník této tradiční akce zahajující na česko-polském pomezí cykloturistickou 
sezónu se konal 18. a 19. května 2018 s cílem v Zielenieci. Podrobnosti viz strana 6. 

  
18.5.2019, 8:00, start z náměstí v Ústí nad Orlicí  Ústecký tým při zastávce na trase CG 2019 

3. Propagace související s cyklostezkami 
V roce 2018 bylo zahájení/ukončení sezony koncipováno opět do jedné centrální akce. „Orlické 
cyklo&in-line klání“, 11. ročník, se konal v sobotu 23.6.2018 v Cakli, ve spolupráci se Sborem 
pro záchranu hradu Lanšperka (organizace Tomáš Stejskal, Libor Kubišta), trasy pěší a cyklo a 
in-line + soutěže + program zejména pro děti ve spolupráci s Občanským sdružením Hvězdička 
Letohrad, rozpočet svazku standardně 20 tis. Kč. Na programu byly okruhy pro dospělé, cyklisty 
i děti, drobné soutěže se zapojením obecenstva, reprodukovaná hudba. Účast byla oproti 
dřívějším ročníkům nepatrně nižší, jsou navržena opatření ve zlepšení propagace. 



                   Výroční zpráva Regionu Orlicko – Třebovsko za rok 2018 

 
 

14 

  
Start cykloorientační soutěže 2018  Jedno ze zastavení dětského odpoledne 2018 
 
Svazek ROT, jeho atraktivity včetně cyklostezek byly prostřednictvím OHP presentovány 

distribucí propagačních materiálů a rollbannery na veletrzích cestovního ruchu RegionTour 
v Brně, taktéž na Holiday World Praha a BIKE Brno.  

K distribuci prostřednictvím IC byl využit nově vydaný leták cyklostezek, pokračoval prodej 
zdařilé turistické mapy 1:25 000. 

4. Propagace ROT na dalších akcích a dalšími formami  
a) ROT byl presentován tiskovými zprávami poskytovanými mediím. 
b) Podrobné informace o svazku ROT, jeho historii a činnosti jsou k dispozici na webu 

www.orlicko-trebovsko.cz.  
c) V roce 2018 byl členským obcím nabízen vydán zbytek z reedice „Turistická a 

cykloturistická mapa Orlicko –Třebovsko 1:25 000“.  
d) K propagaci svazku poslouží též stolní kalendáře roků 2014 až 2018, kterých bylo 

distribuováno celkem 5.452 ks. 

5. Medializace a propaga ční materiály  
Propagace svazku je z titulu členství zajišťována prostřednictvím destinační společnosti 
OHP, zejména v oblasti turistiky a pamětihodností. Systém funguje rutinně a dobře. 
V průběhu roku 2018 buly zajištěny letáky cyklostezek (aktualizace značení tras). 

 

 

 

 
Zpracovali:  
 

         Pavel Neumeister a Vladimír Hofrichter (CSS ROT)  
Věra Zemanová, účetní svazku (Obec Řetůvka) 


