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Pozvánka na zasedání č. 2016-2 
Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - T řebovsko 

 

 

      V Ústí nad Orlicí, 29.5.2016 
  
 
 Vážení členové svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko, vážení hosté! 
 

 Srdečně Vás zvu na zasedání Valné hromady č. 2016-2 svazku obcí Region Orlicko – 
Třebovsko, které se koná 

 

v pátek 17.6.2016 od 09:00 do 11:30 hodin, 
v restauraci „M ěšťanský pivovar“ v Ústí nad Orlicí – Hylvátech, T řebovská 1  

 
Návrh programu Valné hromady :  
 

1. Zahájení, p řivítání host ů, organiza ční informace 
2. Schválení programu a volba orgán ů Valné hromady  
3. Hospoda ření svazku v roce 2015 (informace o hospodaření ve 2015, o finančním auditu za rok 

2015 a opatřeních, o činnosti revizní komise, o inventurách k 31.12.2015, schválení závěrečného 
účtu za rok 2015, shromáždění potvrzení o vyvěšení závěrečného účtu 2015 na úředních deskách členských obcí)  

4. Informace o dosavadní činnosti v roce 2016 

• Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky: provoz, zahájení sezóny 2016, pronájmy 
billboardů a pozemků, majetkoprávní vypořádání na trasách SROP a ROP, opravy, splátky 
ubytovny, příspěvky partnerů, doplňkové investice, jednání Řídícího týmu, střety s projekty 
jiných investorů, soudní spor Fiala, kauzy Bájus a Ráb, výkupy pozemků od fyzických a 
právnických osob a prodeje pozemků; 

• POV 2016 – příspěvek od PK na obnovu veřejných prostranství je 300 tis. Kč (přiděleno 
rovnoměrně pěti čerpajícím obcím Němčice, Orlické Podhůří, Řetůvka, Sloupnice, 
Sopotnice); 

• Cyklo Glacensis 2016: informace o letošním 15. ročníku konaném 20. a 21. května 2016 
s cílem v Ladek Zdroj (95 českých účastníků, účastnický poplatek, přízeň počasí, zdařilá 
sportovní i společenská část); 

• Kalendáře ROT 2017 (dodavatel Leschinger, 1200 ks á 65 Kč); 
• Členství svazku ROT v MAS Orlicko a zastoupení v orgánech; 
• Členství svazku v OHP a zastoupení v orgánech, plán propagace 2016+; 
• Ostatní činnosti: doprodej reprezentativních publikací (25 ks á 150 Kč) a ukončení distribuce 

turistických map; 
• Projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ dotovaný z OPVK: Po druhém roce provozu 

skončilo období sledované udržitelnosti, probíhá předání majetku participujícím školám.  
MZoUP zpracována a předána k 28.2.2016, rutinní provoz dobíhá, Projekt jako celek se vůči 
rozpočtu svazku chová(l) neutrálně a nemá vliv na cash flow. Majetek vzniklý projektem bude 
v průběhu II. pol. 2016 převeden participujícím školám (nyní v režimu výpůjčky). Web projektu měl 
adresu www.vzdelanihrou.cz a o jeho využití bude rozhodnuto při předávání majetku;  

• Projekt „Obce sobě“ (Podpora meziobecní spolupráce) – ve třech povinných a jednom 
volitelném tématu byly od 05/2014 do 04/2015 provedeny analýzy a návrhy. Souhrnný 
elaborát fáze 1 předán v dubnu centru SMO ČR, strategický závěrečný dokument předán 
v 10/2015. Projekt jako celek se vůči rozpočtu svazku chová(l) neutrálně a nemá žádný vliv 
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na cash flow. Výstupy projektu za všech cca 180 zapojených ORP jsou na webu www. 
obcesobe.cz (dobré zkušenosti, porovnání, ...); strategický dokument ORP ÚO je ke 
shlédnutí na webu www.orlicko-trebovsko v rubrice „Projekty ROT“; 

• Na toto ukončené dílo volně navazuje projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na 
bázi meziobecní spolupráce“, jeho nositelem je SMO ČR. Svazek ROT již dříve signalizoval 
zájem být smluvním partnerem projektu. Cílem projektu je při DSO vytvořit „Centrum 
společných služeb“ (CSS), které bude v období od 1.7.2016 do 30.6.2019 podporováno 
příspěvkem od SMO ČR (100% superhrubých mezd z dotace OP „zaměstnanost“) určeným 
na mzdy (2 úvazky). V období 1.7.2019 až 30.6.2020 je povinné období udržitelnosti (1 
úvazek). Smlouva má 22 stran a 16 stran příloh.  

• Projekt „Bike resort Orlicko-Třebovsko“ (BROT): svazek ROT obstaral v r.2014 z příspěvků 
PK, 2 měst a 5 obcí vyhledávací studii, na ni navázala v 10/2015 předprojektová příprava, 
hrazená participujícími městy (Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, částečně formou příspěvku 
a částečně formou úvěru s ručením), dokončená v 05/2016. BROT je součástí nadřazeného 
přeshraničního projektu „Singletrack Glacensis“ se třemi českými (ROT, Choceň, Moravská 
Třebová) partnery a osmi partnery polskými. ROT v úloze koordinátora z příspěvků českých 
partnerů zajistil v termínu do 26.5.2016 potřebné podklady za českou stranu. Všechny fáze 
přípravy se k rozpočtu svazku chovaly neutrálně. Vedoucím partnerem zastřešujícího 
projektu je Gminá Bardó, která 31.5.2016 podala společnou žádost o dotaci (90% 
z uznatelných nákladů) z OPČ-P, Interreg V-A, prioritní osa 2; 

• Projekt „Kompostéry pro obce ROT“: dodáno, uhrazeno, zpracováno vyúčtování vůči OPŽP, 
dokončuje se distribuce se občanům v 10 partnerských obcích. 

5. Projednání n ěkterých plánovaných činností v roce 2016 
• Žádosti o dotace POV na rok 2017 (DT7 - Obnova veřejných prostranství event. Sportoviště); 
• Orlické cyklo&in-line klání 25.6.2016, ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu 

Lanšperka a Občanským sdružením „Hvězdička“: trasy pěší, cyklo, in-line + soutěže + 
program na trasách i v cíli; 

• Den regionu 9.9.2016, nenáročná cyklojízda se zastávkami, s cílem a programem v Řetové. 
6. Rozpočet 2016 a související záležitosti (plnění rozpočtu k 31.5., stavy na účtech, rozpočtová 

opatření 2016). 
7. Vystoupení host ů  
8. Různé a diskuse  
9. Závěr, rekapitulace usnesení 
 
 
Těším se na Vaši účast. 
 
   S pozdravem Petr Hájek,   
     předseda svazku ROT  
 
 
Poznámky:  
o Na jednání je jako host již tradičně zván hejtman PK pan JUDr. Martin Netolický; 
o Jednání VH ROT bude ukončeno pracovním obědem (výběr z denního menu); 
o Podklady v elektronické podobě budou postupně rozeslány, v tištěné podobě je obdržíte při 

zahájení schůze; 
o Nejpozději na VH předejte účetní svazku závěrečný účet svazku za rok 2015 s vyznačením 

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


