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Pozvánka 
na zasedání č. 2015-1 

Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - T řebovsko 
 
 

      V Ústí nad Orlicí, 6.3.2015 
 
  
 
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 27.3.2015 od 9:00 do 12:00 hodin, 
v restauraci „M ěšťanský pivovar“ v Ústí nad Orlicí – Hylvátech, T řebovská 1  

 
 
Návrh programu Valné hromady :  
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a volba orgán ů Valné hromady  

3. Výroční zpráva svazku ROT za rok 2014 

4. Hospoda ření svazku v roce 2014 (informace o hospodaření, o činnosti revizní komise,                  
o inventurách)  

5. Vystoupení host ů  

6. Informace a projednání n ěkterých plánovaných činností v roce 2015 
• Žádosti o dotace POV na rok 2015 (DT7 - Obnova veřejných prostranství event. 

Sportoviště); 
• Cyklo Glacensis 2015: informace o letošním 14. ročníku konaném 15. a 16. května 2015 

s cílem v oblasti Kralického Sněžníku (organizace Staňková, 10 startovacích míst v ČR             
a 8 v Polsku, účastnický poplatek, externí zdroje, vnos svazku 20 tis. Kč); 

• Orlické cyklo&in-line klání 27.6.2015 v Cakli, ve spolupráci se Sborem pro záchranu 
hradu Lanšperka (organizace Stejskal, trasy pěší a cyklo a in-line + soutěže + program, 
rozpočet svazku 20 tis. Kč); 

• Den regionu 11.9.2015 s cílem ve Voděradech (organizace Staňková, rozpočet svazku do 
40 tis. Kč); 

• Členství svazku ROT v MAS Orlicko a zastoupení v orgánech, příspěvek na provoz 2015; 
• Členství svazku v OHP a zastoupení v orgánech; 
• Ostatní činnosti: doprodej reprezentativních publikací (cca 70 ks) a turistických map (cca 

120 ks), kalendář 2016 (požadavky na 690 ks); 
• Projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ dotovaný z OPVK: finanční ukončeno  

k 28.2.2014, zpracována monitorovací zpráva po 1. roce provozu. Zdařilý projekt se jako 
celek vůči rozpočtu svazku chová neutrálně. Výstupy projektu používají školy v režimu 
výpůjčky. Web projektu má adresu www.vzdelanihrou.cz;  
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• Projekt „Obce sobě“ (Podpora meziobecní spolupráce) – ukončena analýza i část 
návrhová. Souhrnný elaborát – strategický dokument předán centru. Setkání 16 starostů 
SO ORP ÚO č. 2 svoláno na 23.4.2015, SMO navrhl prodloužení smlouvy o spolupráci            
s cílem do října 2015 zpracovat akční plán a vytvořit zásobník projektů, projekt se 
k rozpočtu svazku chová neutrálně; 

• Projekt „Orlicko-Třebovský bike resort“ – svazek ROT obstaral studii financovanou 
z příspěvku PK, 2 měst a 5 obcí v zájmovém území. Z rešerše pozemků (stanoviska 
vlastníků, správců, orgánů) plyne možnost pokračování až po realizaci základních úvah. 

• Projekt „Kompostéry“ – svazek ROT je žadatelem o dotaci z OPŽP na domovní 
kompostéry pro zájem projevivší obce a v případě úspěchu bude majitelem výstupu = 
kompostérů a ty budou v režimu výpůjčky poskytnuty obcím a dál občanům; 

• Cyklostezky ROT – zahájení sezóny, úvaha o zimní údržbě.  

7. Rozpočet svazku ROT na rok 2015 a související záležitosti  (stavy na účtech, rozpočtová 
opatření 2015). 

8. Různé a diskuse  

9. Závěr, rekapitulace usnesení 

 
 
 
 
Těším se na Vaši účast. 
 
 
   S pozdravem 
 
     Petr Hájek,   
     předseda svazku ROT  
 
 
 
 
 
Poznámky:  
o pozvánku na VH ROT s příslibem účasti přijal hejtman Pardubického kraje, pan JUDr. Martin 

Netolický, program schůze bude přizpůsoben jeho časovým možnostem; 
o jednání VH ROT bude zakončeno pracovním obědem, prezence od 8:50, vlastní jednání VH 

ROT započne v 9:00, ukončení schůze se předpokládá ve 12:00; 
o k parkování použijte dvůr pivovaru.  

 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Pavel Neumeister, 728 954 076, neumeister@ohgs.cz 
 
 
 


