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       V Ústí nad Orlicí, 18.5.2010 

 

Pozvánka 
na zasedání  

Valné hromady č. 2010-1 svazku obcí Region Orlicko - T řebovsko 
 
 
 
 Vážení členové svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko, vážení hosté ! 
 
 
 Srdečně Vás zvu na 1. zasedání Valné hromady svazku obcí Region Orlicko – 
Třebovsko v roce 2010, které se koná 

 
 

v pátek 18.6.2010 od 9:00 do 12:00 hodin, 
v restauraci Sporthotelu v Ústí nad Orlicí 

 
 
Program Valné hromady : 
 
1. Zahájení a p řivítání v novém Sporthotelu 
 
2. Schválení programu a volba orgán ů Valné hromady (návrhová a mandátová komise, 

ověřovatelé) 
 
3. Výroční zpráva za rok 2009 
 
4. Hospoda ření svazku v roce 2009 (informace o hospodaření, o auditu a činnosti revizní 

komise, schválení závěrečného účtu za rok 2009, shromáždění potvrzení o vyvěšení 
závěrečného účtu na úředních deskách členských obcí) 

 
5. Informace o dosavadní činnosti v roce 2010, využití dotací POV 2010  

- Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky: provoz, zahájení sezóny, zprovoznění 
parkoviště u Letohradu, pronájmy billboardů a pozemků, majetkoprávní vypořádání, 
ZVA vůči SFDI,  stav přípravy spojky Valdštejn – Šušek, stav přípravy parkoviště Černovír, doplňkové investice v roce 2010, jednání Řídícího týmu, střety s projekty 
jiných investorů; 

- Cyklostezka Bezpráví – Choceň: ukončení  fyzické realizace projektu ROP, oznámení o 
změně na projektu, závěrečná monitorovací zpráva, žádost o platbu, zabezpečení 
provozu; 

- Cyklostezka Ústí – Potštejn: informace o přípravě pro podání žádosti do SFDI v roce 
2011; 

- POV 2010: poradenství, obnova veřejných prostranství; přehled veškerých dotací POV 
době trvání svazku; 

- Cyklo Glacensis 2010: informace o letošním ročníku; 
- Ukončení projektu „Aktivní turistika v Česku“: závěrečná monitorovací zpráva, vyřazení 

DHM, předání DHM, odpis pohledávky a ukončení pojistky; 
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6.  Projednání n ěkterých plánovaných činností v roce 2010  

- zapojení do projektu Orlické cyklo&in-line království 
- žádosti o dotace POV na rok 2011 (Obnova veřejných prostranství, Sportoviště) 
- oslavy 10 let trvání ROT a Den ROT 2010 (10.9.2010 v Brandýse na d Orlicí) 

 
7. Schválení rozpo čtových opat ření 2010, která jsou v kompetenci Valné hromady 

- příspěvek do projektu Orlické cyklo&in-line království 
- rozpočtová opatření 2010 

 
8. Vystoupení host ů  
 
9. Různé, diskuse  

- distribuce publikace ROT(v počtu zastupitelstev členů svazku) 
 
10. Závěr, usnesení  
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.  
 
 
  S pozdravem 
 
 
 
 
 
    Mgr. Luboš Bäuchel v.r.    
    Předseda svazku     
 
 
   
    RNDr. Renata Šedová a Pavel Neumeister 
    OHGS s.r.o. – za management ROT 
 


