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Pozvánka na zasedání č. 2017-2
Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko
V Ústí nad Orlicí, 2.6.2017
Vážení členové svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko, vážení hosté!
Srdečně Vás zvu na zasedání Valné hromady č. 2017-2 svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko,
které se koná

v pátek 23.6.2017 od 09:00 do 12:15 hodin,
v restauraci „Měšťanský pivovar“ v Ústí n. Orl. – Hylvátech, Třebovská 1
Návrh programu Valné hromady :
1. Zahájení, přivítání hostů, organizační informace
2. Schválení programu a volba orgánů Valné hromady
3. Hospodaření svazku v roce 2016 (informace o hospodaření ve 2016, o finančním auditu za rok
2016 a opatřeních, o činnosti revizní komise, o inventurách k 31.12.2016, schválení závěrečného
účtu za rok 2016, shromáždění potvrzení o vyvěšení závěrečného účtu 2016 na úředních deskách
24 členských obcí)
4. Informace o dosavadní činnosti v roce 2017
• Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky: provoz, zahájení sezóny 2017, pronájmy billboardů
a pozemků, majetkoprávní vypořádání na trasách SROP a ROP, opravy (úsek Kerhartice –
Mítkov, lávka Brandýs, propustek Klopoty, provozní řády), příspěvky partnerů, doplňkové
investice, jednání Řídícího týmu, střety s projekty jiných investorů, výkupy pozemků od fyzických
a právnických osob a prodeje pozemků;
• POV 2017 – příspěvek od PK na obnovu veřejných prostranství je 450 tis. Kč (přiděleno
rovnoměrně šesti čerpajícím obcím Dolní Dobrouč, Hnátnice, Přívrat, Řetová, Semanín,
Voděrady), realizace 06 – 11/2017, vyúčtování do konce roku;
• Cyklo Glacensis 2017: informace o letošním 16. ročníku konaném 19. a 20. května 2017 s cílem
v Lanškrouně (cca 300 účastníků z 11 českých a 8 polských míst, účastnický poplatek, přízeň
počasí, zdařilá sportovní i společenská část);
• Kalendáře ROT 2018 (dodavatel Leschinger, 1200 ks á 66 Kč, stolní formát, týdenní uspořádání);
• Členství svazku ROT v MAS Orlicko, zastoupení v orgánech, aktivity MAS 2017;
• Členství svazku v OHP, zastoupení v orgánech, změna stanov, propagace 2017+;
• Ostatní činnosti: reedice aktualizovaných turistických map 1:25 000, 1000 ks á 50 Kč; provoz
datové schránky; režim registrace smluv; spisová služba; výkazy PKP a PKZ; obnova
geologického a vodního muzea v přírodě; platba členských příspěvků 2017, komunikace s OSA;
• Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, jehož nositelem
je SMO ČR a svazek ROT je smluvním partnerem, byl s označením „CSS ROT“ zahájen
1.7.2016 s dobou realizace do 30.6.2019. Je podporován příspěvkem od SMO ČR (100%
superhrubých mezd z dotace OP „zaměstnanost“) určeným na mzdy (nyní 2,6 úvazku – manažer,
specialista, specialista VZ-VZMR). V období 1.7.2019 až 30.6.2020 je povinné období
udržitelnosti (1 úvazek). Smlouva z 21.6.2016 má 22 stran a 16 stran příloh, 12.5.2017 byl
podepsán dodatek. V r. 2017 běží standardní aktivity, školení, poskytování informací, realizace
dílčích projektů;
• „Bike resort Orlicko-Třebovsko“ (BROT): svazek ROT obstaral v r. 2014 studii, v r. 2016
předprojektovou přípravu, hrazenou participanty (města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová)
částečně formou příspěvku a částečně formou úvěru s ručením. BROT byl součástí nadřazeného
Region Orlicko - Třebovsko
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Tel./fax: 465 514 235
KB Ústí nad Orlicí
e-mail: hajek@muuo.cz

IČ: 709 396 59
Č.b.ú. 860609010 217/0100
www.orlicko-trebovsko.cz

Příloha1

5.

6.
7.
8.
9.

přeshraničního projektu „Singletrack Glacensis“ se 3 českými (ROT, Choceň, Moravská Třebová)
partnery a 8 partnery polskými. Vedoucím partnerem zastřešujícího projektu byla Gminá Bardó,
která 31.5.2016 podala společnou žádost o dotaci (90% z uznatelných nákladů) z OPČ-P,
Interreg V-A, prioritní osa 2, pro administrativní chyby na straně polských partnerů nebyl projekt
hodnocen.
V r. 2017 byl systém aktualizován a záměr zpracován pro partnery: Gmina Bystrzyca Kłodzka
(15 km singletracků na Jagodne + 19 km singletracků na masywu Snežnika – Miedzygórze),
Region Orlicko – Třebovsko (Peklák 15 km nových tras singletracků + 4 km stávajících sjezdů + 1
nástupní místo) a Obec Zdobnice (10 km sinlgetracků + pumptrack). Rozpočet je 1 552 044 € a
podíl partnerů česká strana 58% a polská strana 42%. Záměr bude na JS podán k 30.6.2017,
žádost k 30.9.2017;
• Projekt „Kompostéry pro obce ROT“: kompostéry jsou v režimu výpůjčky u občanů zapojených
obcí, běží 2. rok využitelnosti, se standardní administrací (monitorovací zprávy, evidence);
• Projekt „Koncepce rozvoje cykloturistiky v česko-polském příhraničí“, OP Č-P. Po mnoha
jednáních podepsalo na konci října 2014 devět partnerů předběžnou žádost a ta byla 31.10.2014
předána na rozhodovací úroveň = JS Olomouc. Celkový rozpočet projektu byl 740.985 Eur,
plánované zahájení 2016, ukončení 2020. Lead partnerem je Wojewodztwo Dolnoślaskie –
Instytut rozwoju terytorialnego (IRT). Projekt bude dotován 85% z EU, 5% ze SR, 10% je
spolufinancování. ROT je partnerem projektu a zastupuje celý Pardubický kraj, ten také zajišťuje
z velké části spolufinancování. Zájmem ROTu (a samozřejmě i PK) je, aby výsledná přeshraniční
koncepce v požadovaném formátu (mapy, texty, propočty, priority, potenciální zdroje) obsahovala
a zahrnovala i výstupy dosavadních prací v OHP či PK a okolí. V září 2015 byla podána „ostrá“
žádost o dotaci, avšak v 1. kole neuspěla. V r. 2016 byla žádost opakována, tentokrát úspěšně.
Realizace formou částečných úvazků pro 5 osob byla zahájena v 02/2017 a potrvá do 07/2019.
Projednání některých plánovaných činností v roce 2017
• Žádosti o dotace POV na rok 2018 (DT7 - Obnova veřejných prostranství event. DT 6
Sportoviště);
• Orlické cyklo&in-line klání 24.6.2017, ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka a
Občanským sdružením „Hvězdička“: trasy pěší, cyklo, in-line + soutěže + program na trasách i
v cíli, start (průběžný 8 – 10 hod) a cíl v tábořišti „Cakle“;
• Den regionu (16. ročník) se koná 8.9.2017, nenáročná cyklojízda se zastávkami, s cílem a
programem v Dlouhé Třebové.
Rozpočet 2017 a související záležitosti (plnění rozpočtu k 31.5.2017, stavy na účtech, rozpočtová
opatření 2017).
Vystoupení hostů
Různé a diskuse
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 Na jednání VH ROT naváže krátké setkání starostů s informacemi o CSS ROT;
o Jednání VH ROT/CSS 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 Na VH předejte účetní svazku závěrečný účet svazku za rok 2016 s vyznačením vyvěšení a svěšení.
Vyřizuje:

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