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Pozvánka 

na zasedání č. 2013-1 
Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - T řebovsko 

 
 

      V Ústí nad Orlicí, 2.6.2013 
 
  
 
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 14.6.2013 od 9:00 do 12:00 hodin, 

v restauraci „Koliba“ na Hrádku.  
 

 
Návrh programu Valné hromady :  
 
1. Zahájení, vystoupení hejtmana PK pana Martina Ne tolického 

2. Schválení programu a volba orgán ů Valné hromady  

3. Výroční zpráva za rok 2012 

4. Hospoda ření svazku v roce 2012 (informace o hospodaření, o finančním auditu, o činnosti 
revizní komise, o inventurách, schválení závěrečného účtu za rok 2012, shromáždění 
potvrzení o vyvěšení závěrečného účtu na úředních deskách členských obcí)  

5. Informace o dosavadní činnosti v roce 2013 
• Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky: provoz, zahájení sezóny 2013, pronájmy 

billboardů a pozemků, majetkoprávní vypořádání na trasách SROP a ROP, reklamační 
opravy, splátky ubytovny, příspěvky partnerů, doplňkové investice, jednání Řídícího 
týmu, střety s projekty jiných investorů; 

• POV 2013 – předpoklad: poradenství pro svazek, obnova veřejných prostranství; 
• Cyklo Glacensis 2013, projekt dotovaný z FM OPPS Č-P: informace o letošním 13. 

ročníku 17. a 18. května 2013 s cílem u Olešnice (externí příspěvky, startovací místa, 
zapojení mládeže, vědomostní a sportovní soutěže, program večera); 

• Aktivity svazku ve „společných“ nákupech: elektřina, plyn, ASPI, GObec; 
• Členství svazku ROT v MAS Orlicko a zastoupení v orgánech; 
• Členství svazku v OHP a zastoupení v orgánech; 
• Ostatní činnosti: propagace, venkovní mapy, cyklospojka v Šušku (pozemky), opravy 

drobné architektury, doprodej reprezentativních publikací a turistických map; 
• Projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ dotovaný z OPVK: finanční toky a financování 

závěrečné fáze projektu, výběrová řízení, postup realizace a administrace projektu, 
květnové otevření geoparku, zavedení do výuky. 
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6. Projednání n ěkterých plánovaných činností v roce 2013 
• Žádosti o dotace POV na rok 2014 (DT6 – Management svazku, DT7 - Obnova 

veřejných prostranství event. Sportoviště); 
• Orlické cyklo&in-line klání 22.6.2013, ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu 

Lanšperka: trasy pěší, cyklo, in-line + soutěže + program; 
• Den regionu 13.9.2013 s cílem ve Třebovici 

7. Rozpočet 2013 a související záležitosti (plnění rozpočtu k 31.5., stavy na účtech, 
rozpočtová opatření 2013, vyřazení nedokončených investic - dokumentací) 

8. Různé a diskuse (na začátku diskuze vystoupí zástupce pojišťovny k problematice 
odpovědnosti obcí) 

9. Závěr, rekapitulace usnesení, pracovní ob ěd 

 
 
 
 
Těším se na Vaši účast. 
 
 
   S pozdravem 
 
     Petr Tomášek,   
     předseda svazku ROT  
 
 
 
 
 
Podklady v elektronické podobě budou postupně rozeslány, v tištěné podobě je obdržíte při 
zahájení schůze.    
 
Vyřizuje: Pavel Neumeister, 728 954 076, neumeister@ohgs.cz 
 


