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Pozvánka

na zasedání č. 2017-1
Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko
V Ústí nad Orlicí, 21.2.2017

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 17.3.2017 od 9:00 do 12:00 hodin,
v restauraci „Měšťanský pivovar“ v Ústí nad Orlicí – Hylvátech, Třebovská 1
Návrh programu Valné hromady :
1. Zahájení
2. Schválení programu a volba orgánů Valné hromady
3. Výroční zpráva svazku ROT za rok 2016
4. Hospodaření svazku v roce 2016 (doplnění Informace z VH 2.12.2016 o inventury a o
stavy na účtech k 31.12.2016)
5. Vystoupení hostů
6. Informace a projednání některých plánovaných činností v roce 2016
• Žádosti o dotace POV na rok 2017 (DT7 - Obnova veřejných prostranství event.
Sportoviště): participující obce určeny, realizace po rozhodnutí ZPK;
• Cyklo Glacensis 2017: informace o letošním 16. ročníku konaném 19. a 20. května 2017
s cílem v Lanškrouně (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 24.6.2017 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 8.9.2017, cíl v Dlouhé Třebové (organizace Staňková, rozpočet svazku do
35 tis. Kč);
• Projekt CSS ROT (centrum společných služeb) - druhý rok fungování: kapacita je
směrována hlavně do menších obcí (dotační poradenství, uživatelská zóna, drobné
právní služby, chodové záležitosti obce ...) ;
• Obnova geologického a vodního muzea v přírodě (15 stanovišť s velkoplošnými panely a
stojany);
• Kalendář ROT 2018: 1200 ks, stolní forma, týdenní uspořádání, dvě strany pro každou
členskou obec, cena 66 Kč/ks vč. DPH, objednáno u Flétna – Leschinger;
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Projekt „Bike resort Orlicko-Třebovsko“: využití technických podkladů z 2016, obměna
partnerského týmu, a podání nové žádosti do OP Česko-Polsko Interreg V-A;
Projekt „Kompostéry“: 2.200 ks domovních kompostérů pořízených s dotací v r. 2015 je v
režimu výpůjčky poskytnuto obcím a dál občanům;
Cyklostezky ROT – zahájení sezóny 2017, větší oprava úseku ÚO – BnO, provádění
zimní údržby;
Reedice „Turistická a cykloturistická mapa Orlicko-Třebovsko 1 : 25000“ (zdařilé 1.
vydání z r. 2012 v nákladu 1000 ks je již rozebráno) – aktualizace cyklo i turistických tras,
projednání se starosty, konzultace s KČT, poptáno u f. Geodézie On-line Česká Lípa.

7. Rozpočet svazku ROT na rok 2017 a související záležitosti (očekávaná rozpočtová
opatření 2017).
8. Různé a diskuse
9. Závěr, rekapitulace usnesení

Těším se na Vaši účast.
S pozdravem
Petr Hájek,
předseda svazku ROT

Poznámky:
o prezence od 8:50, vlastní jednání VH ROT započne v 9:00, ukončení schůze se předpokládá
ve 12:00, jednání VH ROT bude zakončeno pracovním obědem;
o k parkování použijte dvůr pivovaru;
o starosty členských obcí žádám o přinesení návrhu rozpočtu ROT 2017 s vyznačeným datem
vyvěšení a svěšení (podpis, razítko);

Vyřizuje:

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