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Výroční zpráva Regionu Orlicko–Třebovsko za rok 2019
Používané zkratky: SR – správní rada, ROT – Region Orlicko-Třebovsko, VH – valná hromada, POV – program obnovy
venkova, PRV – program rozvoje venkova, MAS – místní akční skupina, CRR – Centrum pro regionální rozvoj, DÚR –
dokumentace pro územní řízení, ÚR – územní rozhodnutí, DSP – dokumentace pro stavební povolení, DZS – dokumentace
pro zadání stavby, RDS – realizační dokumentace stavby, SP – stavební povolení, AT na OT – Aktivní turistika na Orlicko–
Třebovsku, ATČ – Aktivní turistika v Česku, SFDI – státní fond dopravní infrastruktury, ZVA – závěrečné vyhodnocení akce,
SZIF – státní zemědělský intervenční fond, SMO – Svaz měst a obcí ČR, SMS – Svaz místních samospráv ČR, SROP –
společný regionální operační program, ROP – regionální operační program, IROP – integrovaný regionální operační
program, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, PK – Pardubický kraj,
KHK – Královéhradecký kraj, SoD – smlouva o dílo, PřS – příkazní smlouva, ZVZ – zákon o veřejných zakázkách, ZŘ –
zadávací řízení, VŘ – výběrové řízení, VZ – veřejná zakázka, VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu, RR – regionální
rada, ÚORP – územní odbor realizace programu, FM OPPS Č-P - fond mikroprojektů operačního programu přeshraniční
spolupráce Česko-Polsko, OPVK – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, OPZ – operační program
zaměstnanost, ZoR – zpráva o realizaci, ŽoP – žádost o platbu, ZS – zprostředkující subjekt pro dotaci, OHP – destinační
společnost Orlické hory a Podorlicko, RUD – rozpočtové určení daní, EU – Evropská unie, CSS – centrum společných
služeb, ZM – zastupitelstvo města, ZO – zastupitelstvo obce.

Základní informace
Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko vznikl v roce 2001 transformací ze Sdružení
Orlicko-Třebovsko, a to v souvislosti s tehdy novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
Sdružení obcí Orlicko–Třebovsko vzniklo v roce 1999 a jako právnická osoba podle § 20 f)
a násl. občanského zákoníku č.40/1964 Sb. bylo registrováno v únoru 2000. Na svazek obcí s
novým názvem Region Orlicko–Třebovsko přešel transformací roku 2001 veškerý majetek,
závazky, pohledávky, práva a povinnosti sdružení.
Základním dokumentem upravujícím činnost svazku jsou Strategický plán z r. 1999
s doplňkem z roku 2002 a Strategie ROT 2016 – 2023, dále Stanovy v aktualizovaném znění č. 7 z
5. 12. 2019 a Jednací řád VH z téhož dne. Pro činnost svazku jsou platné zákony ČR, zejména
vztahující se k územně-samosprávným celkům, a standardy Evropské unie, u dotovaných projektů
rovněž pravidla donátorů. Činnost svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko v roce 2019 zajišťoval jeho
výkonný orgán - správní rada v souladu s plánem činnosti na rok 2019, schváleným valnou
hromadou dne 30.11.2018, s využitím externích služeb odborných firem. Kontrolu činnosti
zajišťovala revizní komise. Detail financování a provozu cyklostezek řeší Řídící tým deseti partnerů,
kteří též svými příspěvky financují veškerý provoz a splácení úvěrů. Zápisy z jednání SR i VH jsou
elektronicky rozesílány všem členům svazku, informačním kanálem je i web svazku www.orlickotrebovsko.cz přístupný veřejnosti (obsahuje i další dokumenty jako např. rozpočty, výroční zprávy);
starostům členských obcí sloužilo též elektronické úložiště (http://irot.cz/).
Zájmové území svazku obcí leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí
Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km2, na které ve 3 městech a 21 obcích žije
47 491 obyvatel (údaj k 1. 1. 2019). Je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma
dominantním městům Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně
spjatý celek, zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a socio-demografickými vazbami.
Svazek ROT je zakládajícím členem d.s. Orlické hory a Podorlicko a je členem MAS Orlicko.
Cíl a účel svazku
Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu
a dalších aktivit v oblasti:
> ekonomického rozvoje,
> rozvoje venkova,
> kvality života,
> ochrany životního prostředí,
> rozvoje cestovního ruchu,
> propagace regionu a
> vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí.
Orgány svazku pracovaly v roce 2019 v tomto složení:
Valná hromada:
Předseda:

starostové všech 24 členských obcí
Petr Hájek (Město Ústí nad Orlicí)

Místopředsedové:

Josef Škeřík (Obec Sloupnice)
Dalibor Zelený (Město Č. Třebová)
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Správní rada:

Petr Hájek (Město Ústí nad Orlicí)
Jana Hodovalová (Obec Libchavy)
Josef Škeřík (Obec Sloupnice)
Dalibor Zelený (Město Česká Třebová)

Libor Gremlica (Obec Třebovice)
Hana Šafářová (Obec Řetová)
Pavel Šisler (Obec Dolní Dobrouč)

Revizní komise:

Kateřina Slezáková (Dlouhá Třebová)
Radoslav Budil (Město Česká Třebová)

Petr Řehák (Brandýs)

Služby a činnosti související se zajištěním základního chodu svazku obcí:
CSS ROT v zaměstnaneckém složení Pavel Neumeister (manažer CSS), Ing. Jiří Kment (specialista
CSS), Věra Zemanová (účetní) zajišťuje základní administrativní chod svazku obcí: přípravu
podkladů, svolávání jednání, pořizování zápisů z jednání orgánů svazku a dalších souvisejících
jednání, ekonomické záležitosti (příprava a čerpání rozpočtu, manažerské účetnictví apod.), tipování
možností na přípravu projektů a využití dotací, přípravu a administraci drobných žádostí o dotace
(krajské granty aj.), pracovní zastupování svazku navenek, včetně publicity o činnosti ROT, vedení
archivu svazku obcí, agendu daně z nemovitostí, doplňování informací na web svazku, distribuci
propagačních materiálů, poštu fyzickou i elektronickou.
Kancelář ROT je v budově OSSZ Ústí nad Orlicí ulice Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, III. nadzemní
podlaží vlevo, číslo dveří kanceláře je 100, ve výtahu volba 6
Ekonom svazku obcí: Obec Řetůvka, účetní Věra Zemanová.
Dlouhodobá mandátní smlouva s Obcí Řetůvka, 3 strany textu + 1 dodatek, na poskytnutí
účetnického SW. Ekonomem svazku je paní Věra Zemanová s částečným pracovním úvazkem, vede
kompletní účetní a ekonomickou agendu svazku včetně rozpočtu svazku a jeho změn, související
statistiku, ekonomický archiv svazku, analytickou evidenci o jednotlivých projektech, připravuje
podklady a sjednává úvěry, komunikuje s projektovým manažerem a s orgány svazku, eviduje
personální agendu a vyplácí mzdy a k nim se vztahující pojištění, zajišťuje audit, předkládá
závěrečný účet.
Audit hospodaření: je po celou dobu existence svazku zadáván, nyní Finančnímu odboru KÚ
Pardubického kraje.
Pozemkové agendy, posudky: VAFEL s.r.o. Ústí nad Orlicí - JUDr. Václav Felgr (komplexní
agenda pozemků, především na cyklostezkách, právní poradenství). Dvě dlouhodobé smlouvy
s firmou VAFEL s.r.o. ÚO (na projekt SROP ze 7. 3. 2007 a na projekt ROP z 18.5.2009, 9 a 7 stran
textu), s dodatky (8 stran). Nahodilosti jsou sjednávány jednotlivě; Ing. Rudolf Junger a Ing.
Zdeněk Šeda Dlouhodobá smlouva, 5 stran textu, 1 list přílohy, 2 termínové dodatky. Posudky jsou
vyvolány požadavkem FÚ v souvislosti s daní z převodu nemovitých věcí a též pro oceňování
pozemků nabytých bezúplatně. Správci státního majetku využívají vlastní znalce.
Údržba a opravy na cyklostezkách: tyto činnosti provádějí dodavatelské odborné organizace
služeb Tepvos Ústí nad Orlicí, TS Letohrad, TS Choceň, Eko Bi Česká Třebová na základě
smluv. Vykonávají v daných termínech standardní činnosti (zametání, sečení, prořezy, odmetání,
čištění odvodňovacích systémů, kontrolu dopravního značení, revize lávek a prolézaček, odvoz
odpadků, nátěry, drobné opravy), reagují ovšem i na výzvu v důsledku např. povětrnostních vlivů.
KČT Horal Ústí nad Orlicí na základě roční smlouvy provádí na výzvu služby cestářské (reakce na
důsledky dešťů a vichřic či vandalů, sezónní prořezávky, obnova příslušenství).
Administraci provozu cyklostezek od roku 2019 vykonává zaměstnanec ROT na částečný
pracovní úvazek. Cyklostezky jsou principiálně financovány z partnerských příspěvků.
Pojištění: Dlouhodobá smlouva s Kooperativa VIG, 28 stran textu. Dodatky s přílohami v závislosti
na změnách ve velikosti majetku. Předmětem pojistky je: Živelní pojištění; Pojištění pro případ
odcizení; Pojištění pro případ vandalismu; Pojištění odpovědnosti za škodu.
Bankovní služby: Komerční banka a. s. Praha (běžný účet, 1 zvláštní účet, 2 úvěrové účty).
V souvislosti s krátkodobými diskrepancemi při realizaci „zpětně“ dotovaných projektů byl k zajištění
kontinuity financování základní běžný účet svazku v roce 2011 transformován na
kontokorentní/debetní. Svazek má účet též u ČNB Hradec Králové („povinný dotační“ účet
v korunové i eurové modifikaci, poprvé prakticky využitý pro akci „Kompostéry“ v roce 2015, nyní pro
projekty „Singletrack“ a „Pasporty“).
Drobná architektura: KČT Horal a s.r.o. BOCO - V majetkové evidenci ROT je soubor drobné
architektury (mapovnice, ukazatele, značení cyklotras, odpočívky, útulny, geologické a vodní
muzeum v přírodě, odpadkové koše) s pořizovací cenou 1,3 mil. Kč. Jejich údržba je zadávána KČT
Horal a f. BOCO ÚO objednávkami. Trvalým problémem jsou vandalské útoky a zlomyslnost
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některých uživatelských skupinek. Nad rámec běžné údržby drobné architektury byla v roce 2017 po
16 letech od instalace dokončena obnova geologického a vodního muzea a dokončena náhrada
poškozených sedacích souprav, dále byla v r. 2018 zahájena a v roce 2019 dokončena etapová
obnova celého souboru ostatní drobné architektury.
Internetové služby: O-G soft Ústí nad Orlicí (doména, technické provozování webu, inovace
webu). Dlouhodobá smlouva s O-G ÚO, 3 strany textu. Web byl k 28.11.2012 opatřen novým
redakčním systémem respektujícím vývoj jazyka html a umožňujícím průběžnou aktualizaci; vzhled
stránek je zachován a způsob uživatelského přístupu rovněž. V roce 2016 byla pořízena uživatelská
zóna. Od roku 2019 jsou pro novou kancelář internetové služby sjednány s f. Alberon, pro inovaci
svazkového webu a techniky služby f. ISS Computer.
Ostatní dodávky: doplňkové investice, propagační materiály, organizace některých akcí (Cyklo
Glacensis, Orlické cykloklání, Den regionu), geometrické oddělovací plány, školení a pod. jsou
zadávány individuálně případ od případu po průzkumu trhu v režimu VZMR organizátorům či
odborným firmám.

I. Chod a činnost svazku ROT v roce 2019
-

-

11 jednání správní rady svazku;
2 zasedání valné hromady svazku;
3 zasedání revizní komise;
1 zasedání Řídicího týmu cyklostezek;
pro 19 obcí, které projevily zájem, byla uzavřena výhodná smlouva s Ochranným svazem
autorským (OSA) na rok 2019 týkající se vysílání obecních rozhlasů;
svazek spoluorganizoval volné individuální navázání na dřívější výsledky sdruženého nákupu
elektřiny a plynu (pokračování v kontaktech s dodavateli, nákup publikace);
svazek vydal stolní kalendář, pokračoval v prodeji vlastních map z reedice;
samozřejmostí je informační servis o dotacích a grantech;
svazek zorganizoval tradiční propagační akce;
svazek provozoval výstup projektu „Kompostéry ROT“ (2 200 ks v režimu výpůjčky);
svazek připravil projekt „Singletrack Glacensis“ (dříve Bike Resort), úspěšně požádal o dotaci
z OP Č-P, v roce 2019 byla zahájena realizace;
svazek v roli partnera SMO ČR dokončil k 30.6.2019 realizaci projektu „Centrum společných
služeb“, udržitelnost je zajištěna do 31.7.2020;
svazek v roli vedoucího partnera dokončil realizaci projektu „Koncepce“ a vstoupil do fáze
implementace a udržitelnosti;
svazek inicioval účast v projektu „Posílení strategického řízení v ROT““ se zapojením 9 obcí a
úspěšně požádal o dotaci z OPZ;
administrativa svazku včetně cyklostezek, archiv svazku, účetnictví svazku, vedení účtů je
zajištěna vlastními zaměstnanci svazku;
v aktuálních momentech je řešeno právní poradenství a další specializované externí služby;
svazek zajišťuje realizaci a chod dotovaných projektů;
svazek provozuje datovou schránku, zabezpečuje obsluhu registru smluv, vlastní profil
zadavatele na NEN, svým členským obcím a školám zabezpečuje výkon funkce pověřence
GDPR;
majetek svazku je pojištěn, hospodaření je auditováno;
svazek aktualizoval svoje stanovy a jednací řád VH.

II. Projekty ROT
1. Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (dotace v období SROP a ROP)
Projektem se na každé své schůzi zabývají SR ROT a VH ROT a Řídící tým cyklostezek.
Projekt sám o sobě generuje pouze doplňkové příjmy (pronájem billboardů, pozemků),
základním zdrojem financí jsou příspěvky partnerů projektu ve smyslu hlavní partnerské smlouvy
z roku 2006 s aktualizací z listopadu 2016. V současnosti, tedy v době rutinního provozu, jsou
nejvýznamnějším výdajem splátky jistiny a debetních úroků z úvěru období ROP, dále příležitostné
výkupy pozemků, externí služby servisních organizací, údržba, opravy, pojištění.
Třináctá sezóna provozu byla v souvislosti s už tradičně příznivým jarním počasím zahájena již
v březnu (to přineslo drobné diskrepance v kapacitách jarního úklidu), se standardními činnostmi
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(odmetení s odvozem smetků, prohlídky, odpadky), prostřednictvím servisních organizací – Tepvos,
TS Letohrad, Eko Bi, TS Choceň, KČT Horal.
V souvislosti s finanční rezervou z minulých let (a po realizaci výkupu č.1 od SŽDC) mohly být
v r. 2019 podobně jako v letech 2017-18 provedeny další velké opravy obnovující technický stav
cyklostezek, a to v úhrnné ceně 144 tis. Kč:
• Značka „lilie“ + zákaz sečení u Bezpráví, z podnětu ČIŽP;
• Velká jarní a podzimní prořezávka na všech trasách – ta se stává v posledních letech nutnou;
• Obnova části mobiliáře (dopravní značky, odpadkové koše);
• Instalace fotovoltaického světla ve sjezdu mezi Valdštejnem a Červenou;
• Obnova provozních řádů;
• Výměna dopravního zrcadla Valdštejn.
Souhlasy (pronájmy i bezúplatně) k umístění propagačních tisků jsou vydávány průběžně: např.
Domovu pod hradem či organizátorům akcí (Běh Dobroučským krajem a p.)
Cyklostezky, a někdy i stávající cyklotrasy, se střetávají se zájmy jiných investorů. V realizační
nebo projekční fázi jejich aktivit bylo nutno řešit (a je třeba alespoň namátkově hlídat) akce: kácení
dřevin, projektová příprava trati ČD „Stará stopa ÚO – Choceň“, stavba RD Brandýs, ověřování
hranic Dobrá Voda, myslivci, rybáři, těžby LČR a jiných majitelů lesů – ti společně se zemědělci jsou
nejčastějšími znečišťovateli.
Vyúčtování za rok 2019 bylo všem partnerům projektu rozesláno v březnu 2020. Kladné
kumulované saldo z minulých let 782.759,51 Kč bylo a bude použito k případným výkupům
pozemků/na věcná břemena a zejména na větší opravy (trhlina Valdštejn, revizní nedostatky na 10
lávkách, odpočívky).
Nesouhlasné vyjádření SŽDC svazek ROT obdržel ke své žádosti z r. 2014 o prodej pozemků
na trase Bezpráví – Choceň s tím, že jednání bude pokračovat po modernizaci trati ÚO – Choceň a
paralelních prací na trati „stará stopa“ z ÚnO do BnO.
Pokračují zbytkové odkupy od fyzických osob, ovšem už jen z jejich popudu, jsou vyřešeny
všechny výjimky uplatněné v žádosti o příspěvek od SFDI, pokračuje administrace (prodlužování)
věcných břemen a nájmů.
Soudní spor s Josefem Fialou (žaloba z r. 2012/2014) Krajský soud Hradec Králové (pobočka
Pardubice) rozhodnutím z 17.12.2018 vrátil do bodu počátku. OS ÚO si v r. 2019 od stran sporu
vyžádal doplnění a stanoviska. Soudní spis s tímto věčným stěžovatelem má přes 1200 stran.
Standardem se stalo obsáhlé vykazování související s daní z nemovitých věcí.
Jsou pronajaty všechny billboardy, roční smlouvy jsou prolongovány.
Všichni partneři cyklostezek uhradili obě splátky příspěvku, jehož úhrn činil v roce 2019 sumu
2,4 mil. Kč.
Cyklostezky jsou pojištěny, provoz administruje zaměstnanec ROT (částečný úvazek).
Na účtu 021 – stavební díla - je evidován majetek svazku v ceně 149.094.119,28 Kč (vzniklý
z projektů SROP a ROP a vlastního investování do cyklostezek v širším významu slova).
Na účtu 031 jsou evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 6.199.228,53 Kč.
Celková hodnota majetku cyklostezek dle inventury k 31.12.2019 je tudíž 155.293.347,81 Kč.
Předmětem inventur a odepisování jsou rovněž věcná břemena.
Cyklostezky se už standardně staly místem „Orlického cykloklání“, které (12. ročník) se
v osvědčené spolupráci se Sborem pro hrad Lanšperk a o.s. Hvězdička konalo 22.6.2019.
V roce 2019 pokračovala distribuce letáku cyklostezek prostřednictvím IC a KČT a provozoven
občerstvení na trase.
Jednání Řídícího týmu – deseti partnerů - měst a obcí „na trase“ se uskutečnilo 25.10. 2019, ŘT
stanovil partnerské příspěvky na příští roky a poskytl příspěvek 300 tis. Kč na cyklospojku v Šušku
realizovanou v roce 2020 SO Orlicko.
V lednu 2019 byla zpracována doplnění „Závěrečného vyhodnocení akce“ pro všechny tři větve
cyklostezek pro SFDI, existuje předpoklad uzavření ZVA v roce 2020.
V prosinci 2019 byl zcela splacen úvěr z období ROP. (Úvěr z období SROP byl dosplácen
v prosinci 2018). Cyklostezky jsou tudíž bezdlužné.

2. Aktivní turistika v Česku
Tento neinvestiční projekt skončil v roce 2010 sledovanou pětiletou udržitelnost. Ve 2011 byl
zbylý majetek bezúplatně převeden přispívajícím partnerům, odepsán z evidence ROT a tím projekt
definitivně skončil. Povinná archivace dokumentů skončila v r. 2018.
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3. Škola hrou v kraji Komenského - vzdělávání a spolupráce škol ROT
Projekt byl připravován od roku 2010, smlouva o dotaci byla podepsána dne 15.2.2012.
Realizace se uskutečnila od 1.3.2012 do 28.2.2014.
Majetek vzniklý projektem byl po uplynutí tříleté doby udržitelnosti, tedy koncem roku 2016,
bezúplatně převeden třem participujícím školám ZŠ Habrmanova Česká Třebová (294.502 Kč), ZŠ a
MŠ Orlické Podhůří (209.404. Kč) a Gymnázium Česká Třebová (465.378 Kč),
Pro svazek trvá povinnost archivovat dokumenty do roku 2023.

4. Sdružené nákupy silové elektřiny a plynu – volné pokračování roky 2013 - 16, ...
Na úspěšné svazkem ROT organizované elektronické aukci z dubna a května 2012 navázalo
uzavírání „pokračovacích“ smluv. Nabídku(y) mají a od distributorů opakovaně dostávají všichni
zúčastnění, ovšem v koncovce se rozhodují samostatně. V současné době se obce připojují
k lokálním aukcím či soutěží samostatně.

5. Kalendář ROT 2020
V březnu 2019, po opakovaném průzkumu u všech členů ROT, objednal svazek 1 300 ks
stolních kalendářů na rok 2020. Kalendář v „týdenním“ uspořádání obsahuje barevné fotografie
členských obcí s krátkou informací o nich, jsou v něm uvedeny termíny akcí pořádaných obcemi i
svazkem a souhrnné údaje o svazku, jehož logo a odkaz na web jsou v patě korpusu. Vyjednaná
dodavatelská cena byla 65 Kč/ks včetně DPH a za tutéž cenu byly kalendáře na poč. listopadu 2019
distribuovány objednavším si obcím. Při dostatečném zájmu je akce opakována i pro rok 2021, opět
v „týdenním“ uspořádání.

6. Projekt „Obce sobě“
Obce sobě je zkráceným názvem projektu „Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Realizátorem byl Svaz měst a obcí
ČR. Svazek ROT byl partnerem SMO. Doba trvání projektu byla od 1.11.2013 do 30.11.2015. Projekt
„Obce sobě“ byl oficielně ukončen v 10/2015 předáním souhrnného dokumentu zadavateli. I v tomto
případě platí archivační lhůty do r. 2023.

7. Projekt „Cyklo Glacensis 2019“

V pátek 17. května 2019 se konala mezinárodní jízda CYKLO GLACENSIS 2019, 18. ročník nabídl
krásné trasy Orlickými horami až do cíle v Olešnici v Orlických horách, kam se sjelo okolo 200
cyklistů. Akci zaštítil svým jménem, morální a finanční podporou vicehejtman Pardubického kraje
Roman Línek. Akce otevřela cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí. Cílem hvězdicové
jízdy byla horská bouda Číhalka. Na kole se jí zúčastnilo 130 cyklistů z deseti českých a 100 cyklistů
z osmi polských měst.
V týmu z Ústí nad Orlicí vyjelo 22 cyklistů a za slunečného počasí jeli trasu přes Potštejn, Peklo nad
Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Debřece, Skuhrov nad Bělou, Prázovu boudu, Šediviny a Sedloňov
do Olešnice v Orlických horách. Trasa měla 65 km.
Finančně Cyklo Glacensis podpořila města Lanškroun, Náchod, Choceň, Vysoké Mýto, obec
Bačetín, Sdružení obcí Orlicko, DSO Region Orlické hory, Pardubický kraj a hlavní organizátor akce
Region Orlicko–Třebovsko. V cíli byl pro účastníky připraven večerní společenský program s country
kapelou a břišními tanečnicemi.

8. Projekt „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu
polsko-czeskim“
Příprava byla zahájena v roce 2014. Dotace z OP Č-P Interreg je 85%, 5% SR ČR, 10% je
spolufinancování. Lead partnerem byl polský Institut územního rozvoje.
ROT byl partnerem projektu a zastupoval celý Pardubický kraj, ten měl také zajistit převážný
díl spolufinancování.
6
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Zájmem ROTu (a samozřejmě i PK) bylo a je, aby výsledná přeshraniční koncepce
v požadovaném formátu (mapy, texty, propočty, priority, potenciální zdroje) obsahovala a zahrnovala
i dosavadní výstupy v OHP či PK a okolí, z pohledu ROT pak zejména doplňkovou infrastrukturu,
spojky dálkových tras včetně úseku Valdštejn – Šušek a lávky přes Divokou Orlici „U kamaráda“ a
úseku Česká Třebová - Rybník, dále regionální přivaděče, průjezd dálkové trasy přes Sopotnici,
průjezdy městy, singletracky, zkvalitnění in-line stezek.
Projekt se týkal všech krajů na české straně a všech vojvodství na polské straně. Realizace
od 2.1.2017 do 31.7.2019. Dotace „ex post“ byla většinově směrována na mzdy, ROT byl
zaměstnavatelem 5 pracovníků, podpořených z dotace superhrubou mzdou a režií. Realizační tým
na obou stranách hranice měl celkem 50 osob.
V roce 2019 proběhla četná jednání k vlastnímu podílu na spolufinancování, byly dokončeny a
distribuovány finální dokumenty, uskutečnila se závěrečná konference všech partnerů. Projektem se
na svých zasedáních pravidelně zabývala SR ROT. Projekt značně ovlivňoval cf svazku, poslední
platby cca 380 tis. Kč obdrží svazek v roce 2020. Zprávy pro vedoucího partnera jsou v pětiletém
období udržitelnosti zadány f. OHGS, první bude vytvořena v roce 2020.
9. Projekt Singletrack Glacensis (dříve Bike resort Orlicko-Třebovsko/BROT)
Singletracky se dají do jisté míry označit jako letní protipól lyžařských areálů a v tom spočívá
jejich cyklo-turistický potenciál, při zachovaní priority hospodaření pro vlastníka lesa a téměř
absolutní minimalizaci vlivu na přírodu.
Po přípravě v r. 2015 byla 31.5.2016 společně s 8 polskými a 3 českými partnery podána
žádost o dotaci do OP Č-P Interreg V-A, prioritní osa 2. Pro nedostatky na straně některých polských
partnerů však neúspěšně.
V lednu 2017 se konala jednání o znovupodání žádosti v další výzvě, s názvem „Singletreck
Glacensis“ a s využitím přípravné dokumentace za 2.823 tis. Kč, při čemž příprava byla financována
příspěvky partnerů anebo z úvěru s ručením městy Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
ROT se stal vedoucím partnerem skupiny ROT (Čes. Třebová) + Zdobnice + Bystřice Kladská.
V 06/2018 byl podán záměr a v 09/2018 plná žádost o dotaci z OP Č-P/Interreg V-A. Mezi 52
podanými projekty byl „Singletrack Glacensis“ hodnocen na 1. místě a vybrán k podpoře.
V létě 2018 proběhlo vyúčtování vůči partnerům původního uskupení. Rozhodnutí o dotaci jak
z EU, tak i ze SR ČR byla vydána v 10/2018. Byl sjednán realizační úvěr 20,0 mil. Kč s ručením
Městem Česká Třebová. S f. OHGS byla uzavřena manažerská smlouva. V závěru roku 2018 se
pracovalo na realizačních dokumentacích a po té na obstarání správních rozhodnutí a dořešení
majetkových/pozemkových záležitostí.
Realizace byla zahájena v roce 2019, kdy nejdříve proběhla zadávací řízení na podlimitní
zakázky „Nástupní místo“ a „Singletracky“. V závěru roku bylo Nástupní místo a 4 km sjezdových
tratí od dodavatelů převzaty. Následovalo pojištění majetku (dodatek s Kooperativa) a uzavření
smluv o provozu (Eko Bi). Krom získání složitých správních rozhodnutí byly uzavřeny smlouvy
s majiteli, zejména s LČR. Pracovalo se na přípravě dodávek typu VZMR, cílovém provozním
uspořádání. Dokončení projektu je plánováno na říjen 2020.
Projektem se na svých zasedáních pravidelně zabývá SR.
10. Projekt Kompostéry pro obce ROT
V r. 2015 realizoval svazek ROT akci „Kompostéry pro obce ROT“. Dodávky 2200 ks
kompostérů byly zahájeny 16.11.2015 a ukončeny 1.12.2015. Deset participujících obcí v roce
spolufinancovalo 10% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů. Smlouvy o příspěvku byly
v důsledku drobných změn počtů kompostérů dodatkovány.
Kompostéry jsou neinvestičním majetkem svazku. Svazek je na základě smluv s deseti
městy/obcemi bezplatně vypůjčil (při čemž po uplynutí 5 let udržitelnosti, tedy k 2.12.2020, jsou
kompostéry obcím darovány). Obce analogicky poskytly a darují kompostéry svým občanům. Po té
bude tento majetek odepsán ze svazkového účtu. Příslušné smlouvy byly postupně, v souvislosti
s projednáním v zastupitelstvech, administrovány a ROT inkasoval příspěvky. V únoru 2016 bylo
donátorovi předloženo finanční vypořádání, v roce 2018 byla generována pravidelná monitorovací
zpráva o udržitelnosti. Archivace dokumentů je do roku 2025.
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11. Projekt Centrum společných služeb ROT (CSS)

SMO ČR je nositelem projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, v jehož rámci vzniklo „Centrum společných služeb“, které bylo v období od 1.7.2016 do
30.6.2019 podporováno příspěvkem od SMO ČR (100% superhrubých mezd z dotace OP MPSV ČR
„zaměstnanost“) určeným původně na 2 pracovní úvazky. Partnery Svazu měst a obcí je 83 DSO
v ČR. Součástí projektu je poměrně podrobné výkaznictví vůči SMO.
CSS ROT od 1.7.2016 rutinně fungovalo, mělo dva zaměstnance (od pololetí 2017 již 2,6; od
března 2018 pak již 3,0) a poskytovalo členům ROT servis v rozsahu větším než dříve. CSS o své
činnosti zpracovávalo m. j. statistiku aktivit (170 čtvrtletně), sebehodnotící zprávu, ekonomická
hodnocení, aktualizovaný seznam projektů, vydávalo informační zpravodaj a organizovalo setkání
starostů. CSS se vedle běžného a informačního servisu a drobného poradenství soustředilo na
pomoc při odstraňování pochybení konstatovaných v chodu obcí napříč republikou ve zprávě
Ministerstva vnitra ČR.
Projekt skončil k 30.6.2019 (k témuž termínu skončily všechny tři pracovní smlouvy na dobu
určitou). Od 1.7.2019 běží doba udržitelnosti 13 měsíců s jedním (děleným) pracovním úvazkem, to
je zajištěno pracovními smlouvami na dobu určitou do 31.7.2020. V době udržitelnosti má ROT
povinnost vykazovat aktivity (60 čtvrtletně), organizovat setkání starostů a komunikovat s centrem.
Svazek neakceptoval možnost prodloužení projektu o půl roku s novou klíčovou aktivitou
„lokální ekonomika“.
Projekt je v účetnictví evidován na oddělené účetnické organizaci 0291.

12. Projekt „Posílení strategického řízení v Regionu Orlicko-Třebovsko“
Svazek ROT reagoval na zveřejnění výzvy OPZ/4.1./092 týkající se pořízení „pasportů“ a
„koncepcí“. Po průzkumu mezi členy a přihlášení 9 obcí (Brandýs nad Orlicí, Dlouhá Třebová,
Libchavy, Němčice, Orlické Podhůří, Řetová, Řetůvka, Semanín, Sloupnice) byla zpracována žádost
(25 stran + přílohy) a 21.6.2019 podána, s plánovacím rozpočtem 4,241 mil. Kč (úroveň CZV) a
výslednými 49 dokumenty (27 pasportů, 13 koncepcí, 7 strategií, 2 studie) a 1 mapová aplikace.
20.11.2019 proběhlo kladně věcné hodnocení. Projekt získal 88,75 bodu ze sta možných.
Výběrová komise OPZ MPSV, 15 členů, jednala 9.12.2019, 16.12.2019, 6.1.2020, 7.1.2020,
14.1.2020. Zápis má 116 stran. Projekt za 88,75 bodů byl hodnocen jako 48. z 59 doporučených k
podpoře. 31 projektů bylo ponecháno v zásobníku. 209 projektů bylo nedoporučeno (měly málo
bodů).

III. Projekty jiných subjektů, na kterých ROT participuje
1. Destinační společnost Orlických hor a Podorlicka
ROT je spoluzakladatelem d. s. OHP, jejíž aktivity jsou směrovány k podpoře cestovního
ruchu. Před vznikem OHP se svazek ROT prezentoval samostatnou účastí na veletrzích cestovního
ruchu, což bylo značně náročné časově i finančně. Svazek ROT využíval OHP ke své prezentaci na
veletrzích, marketinkových akcích a v tiskovinách. Činnost OHP je podrobně popsána ve výročních
zprávách a ty i další údaje jsou k dispozici na webu www.dsohp.cz, včetně detailů o projektech ve
fázi udržitelnosti a ve fázi realizace a účasti na veletrzích. Předseda svazku ROT Petr Hájek byl ze
stanov členem VH OHP a byl členem 11členné Správní rady OHP. Svazek ROT (měřeno členským
příspěvkem) měl v OHP podíl 15,1 %. Příspěvek byl celkem 4 Kč/obyv./rok, dělil se dle cíle užití na
provozní a rezervní část. Města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí jsou samostatnými členy OHP.
V marketingové činnosti OHP pracovala standardními metodami (účast na veletrzích CR,
tiskové zprávy, Turistické noviny, letáky) i ve prospěch ROT. OHP se účastnila i prestižní soutěže na
nejlepší turistickou destinaci „EDEN“ a byla s projektem „Zámky na Orlicích“ vítězem.
VH ROT dne 30.11.2018 schválila ukončení členství ROT v OHP k 31.12.2019.
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2. MAS Orlicko
Od 1.6.2013 je ROT kolektivním členem, s podílem 2,04 % neboli 1/49 (shodně pro vliv na
řízení i majetkový podíl). Zapojení svého správního území do působnosti MAS projednala
zastupitelstva všech členů ROT krom obcí Velká Skrovnice, Němčice, Orlické Podhůří, Sloupnice
(jsou zapojeny v jiných MAS) a krom obce Hrádek, z toho rezultuje aktuální počet obyvatel pro MAS
Orlicko v běžném roce.
Zájmy ROT v MAS zastupuje člen SR ROT Pavel Šisler, pověřený zastupováním svazku ROT
i na VH MAS. Zástupci MAS se účastní jednání SR a též VH.
MAS Orlicko prošla procesem standardizace, od 1.1.2016 sídlí na adrese Zemědělská 1004,
564 01 Žamberk a od roku 2017 započalo čerpání prostředků dle dotačních pravidel. Předsedou
MAS je Ing. Václav Kubín, manažerkou Ing. Ivana Vanická.
Podrobnosti o činnosti MAS a současném stavu jsou na www.mas.orlicko.cz. Pozornosti
starostů a podnikatelů jsou určeny aktuální výzvy (viz web MAS), informace o nich jsou paralelně
šířeny prostřednictvím CSS ROT. Od roku 2017 jsou subjekty z území ROT (živnostníci, školy, obce,
firmy) příjemci dotací. Objem realizovaných dotací na území ROT je v řádu milionů.
Svazek ROT v roce 2015 podpořil MAS příspěvkem 441. 710 Kč na provoz v pauze před
reálným započetím současného plánovacího období, v roce 2018 podpořil realizaci projektů v CLLD
darem 62 tis. Kč, v roce 2019 byl poskytnut dar 58.143 Kč + příspěvek 253.048 Kč, při čemž zdrojem
financí byly mimořádné příspěvky obcí, na jejichž území byly r. 2017, resp. 2018 podpořeny projekty.
Od roku 2020 je spolufinancování provozu MAS formou plošného příspěvku 8 Kč/ obyv./rok.

IV. Krajské granty, dotace, příspěvky v roce 2019
1. POV 2019
Dotační titul 7: „Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko“.
Rozpočet ROT dle původní žádosti odeslané v září 2018 byl 1.055.750 Kč; v 04/2019 rozhodlo ZPK
a dotace získána 450 000,- Kč, následně rozhodnutím SR ROT podpora přidělena „paritně“ 6 obcím.
Realizovány byly tyto dílčí akce:
DT 7 - priorita č. 1 - Obnova veřejných prostranství ROT v r. 2019
participantl
rozsah prací
rozpočet
dotace
Brandýs nad
Orlicí
Česká Třebová

Obnova veřejného prostranství v městě

Oprava části místní komunikace k chalupě Maxe
Švabinského - Kozlov
Jehnědí
Oprava části veřejného prostranství v obci
Rybník
Oprava části veřejného prostranství v obci
Sudislav nad
Oprava veřejného prostranství v obci – plochy u
Orlicí
požární nádrže, zeleně a mobiliáře
Oprava veřejného prostranství v obci – kříž a
Velká Skrovnice
socha sv. Václava
Celkem

6 participantů – koncových uživatelů

144.695,00

75.000,00

116.160,00

75.000,00

121.000,00
146.742,80
108.373,00

75.000,00
75.000,00
75.000,00

157.500,00

75.000,00

794.470,80

450.000,00

Další administrace POV 2019 probíhala shodně jako v minulých letech: koncový uživatel =
cílová obec vyspecifikovala předmět a cenu (obvykle položkový rozpočet). Rozdíl nákladů mezi
cenou a dotací poukázala jako zvláštní neinvestiční příspěvek na účet ROT. Svazek ROT uzavřel
smlouvu s dodavatelem a po dodání díla uhradil fakturu, k níž byl připojen přejímací protokol
potvrzený koncovým uživatelem. Po proplacení faktur ROT provedl vyúčtování prostředků vůči PK
v termínu striktně stanoveném do 31.12.2019.
Poznámka: V archivu ROT je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku) v celé historii,
elektronicky byl členům svazku poskytnut. Na rok 2020 byla žádost podána 20.12.2019 na PK, ten bude
rozhodovat 16.6.2020 a následně SR ROT definitivně určí participující členy svazku (v žádosti jsou uvedeni:
Němčice, Orlické Podhůří, Řetůvka, Sloupnice, Sopotnice, Ústí nad Orlicí). I na POV, což je relativně
jednoduchá krajská dotace, kde jsme si již zvykli na veřejnoprávní kontrolu předem a vyúčtování zadem, se
projevuje vliv mnohdy nesmyslných opatření (výkazy o podpoře „de minimis“, průkaz o podílu v jiných
subjektech a naopak podílech jiných subjektů ve svazku, nutnost zpracovat „logický rámec“). Podobnou
náročnost mají i úplně bagatelní několikatisícové dotace například na Cyklo Glacensis).
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2. PŘIJATÉ DOTACE/PŘÍSPĚVKY V ROCE 2019:
•

•
•
•
•
•

Dotace/Příspěvky na Cyklo Glacensis 2019:
dotace od partnerů akce 85.000,- Kč celkem vč. startovného, v tom
Obec Bačetín
5 000 Kč
Město Vysoké Mýto
5 000 Kč
Město Lanškroun
10 000 Kč
Město Choceň
5 000 Kč
Město Náchod
5 000 Kč
DSO Region Orlické hory
5 000 Kč
DSO Orlicko
10 000 Kč
Královéhradecký kraj
20 000 Kč
vybrané startovné
20 000 Kč
Dotace/Příspěvky POV 2019 (Obnova veřejných prostranství)
Od 6 participujících obcí
344 470,80 Kč
od PK
450 000,00 Kč
Dotace/příspěvek na projekt CSS ROT od SMO ČR (ROT je partnerem)
příspěvek na mzdy dle ŽoP v úrovni superhrubé
640 760,00 Kč
Dotace/ příspěvky na projekt Kocepce (ROT je partnerem IRT)
Dotace MMR dle ŽoP
40 523,24 Kč
Refundace od lead partnera IRT z OP Č-P Interreg
408 815,73 Kč
Dotace Pardubický kraj
50 000,00 Kč
Příspěvky partnerů cyklostezek (10 měst a obcí „na trase“)
2 400 000,00 Kč
Dotace projekt Singletrack/BROT v r. 2019
3 639 504,56 Kč
v tom:
Česká Třebová
2 600 257,60 Kč dotace na výdaje mimo ROPD
EU dle ŽoP
981 885,32 Kč
SR dle ŽoP
57 361,64 Kč

Podle druhu smlouvy o finančním příspěvku, investiční či neinvestiční dotaci musel svazek
ROT provést vyúčtování i u většiny takto přijatých relativně drobných prostředků. Majetek
v režimu výpůjčky musí být v účetnictví rovněž sledován speciálně, a to na obou stranách (dříve
„školy“, nyní „kompostéry“).

V. Hospodaření svazku v roce 2019
Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok 2019
a dále v souladu s pověřením Valné hromady z 30.11.2018 prováděla potřebné rozpočtové
změny/opatření, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací či příspěvků v roce
2019. Ostatní rozpočtová opatření byla projednávána a schválena na běžných VH v roce.
Rozpočtové změny v průběhu roku 2019 byly dány zejména přijetím dotací, a to z POV (od
PK i od čerpajících obcí), na Cyklo Glacensis (od měst a svazků a krajů a účastníků), na projekty
„Koncepce“ a „CSS ROT“ (kde ROT je partnerem), na projekt „Singletrack“ (kde ROT je lead
partnerem). Drobné změny souvisely s prodejem triček, map, kalendářů.
Metodika MF ČR způsobuje, že jako přijaté dotace jsou označeny i členské, resp. partnerské,
příspěvky a takto se vše zobrazuje na veřejně přístupném webu MF.
Členské příspěvky jsou základním pramenem pro financování provozu svazku, partnerské
příspěvky jsou prakticky jediným zdrojem financování provozu cyklostezek a splátek úvěrů.
Z mimořádného příspěvku od obcí, na jejichž území byla v roce 2018 přidělena dotace
prostřednictvím MAS, byl v r. 2019 financován dar pro MAS Orlicko.
Členské příspěvky, mimořádné příspěvky (MAS) a partnerské příspěvky (cyklostezky) uhradili
všichni členové/partneři řádně.
Svazek ROT nevede vlastní hospodářskou činnost.
Svazek byl zaměstnavatelem 3 pracovníků CSS a 5 pracovníků projektu „Koncepce“, se vší
související agendou personální a mzdovou.
Souhrnné výsledky finančního hospodaření jsou k dispozici v roční uzávěrce – sestavení
závěrečného účtu a souvisejících výkazů.
Cash flow svazku bylo v roce 2019 zcela bez turbulencí, vzhledem k celkovým dostatečným
rezervám na účtech. Svazek si mohl dovolit krátkodobě „zafinancovat“ některé projekty jako
například „Koncepce“ s inkasem příspěvků od lead partnera s cca 8 měsíčním posunem.
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VH ROT schválila dne 30.11.2018 změnu členského příspěvku (neměnil se 18 let) pro rok
2019, a sice na 30 Kč/obyv./rok, resp. 34 Kč/obyv./rok pro členy zapojené do MAS. Příspěvky
partnerů cyklostezek na rok 2019 skokově poklesly, v souvislosti s doplácením úvěru z období
SROP.

1. Stavy na všech účtech svazku k 31.12.2019 jsou následující:
č.účtu
86-609010217/0100
86-141270207/0100
94-13010611/0710
94-13010611/0710
27-3833611547/0100
27-6706851517/0100
35-1318811537/0100
35-1643461577/0100

účel

užití

analytika

běžný provoz ROT
SROP, ROP, provoz
„dotační“ u ČNB
„dotační“ u ČNB
úvěrový SROP
úvěrový ROP
úvěrový BROT 3,0
úvěrový 20,0 mil. Kč

ROT běžný provoz
cyklostezky obecně
dotace korunové
dotace eurové
tři cyklostezky 1.fáze
Bezpr.-Choceň 2. f.
Bike resort Orl.-Třeb.
Singletrack Glacensis

stav
31.12.2019
231 40
231 60

(43.068,17 eur)
dlouhodobý úvěr
dlouhodobý úvěr
střednědobý úvěr
předfinacování

2.525.302,28
1.824.678,77
146.786,42
1.105.172,31
splaceno
splaceno
-594.150,00
-10.835.481,95

Relativně vysoké zůstatky na provozním účtu a zejména na eurovém účtu jsou důsledkem inkasa
dotace na singletrack doslova v posledních dnech roku, kde je ROT lead partnerem, a které byly
partnerům hned na počátku ledna 2020 převedeny. Zajímavé až kuriózní bylo, že risk management KB
se velmi podrobně zajímal o zdůvodnění zůstatků na účtech – zřejmě jsme i v tomto výjimeční.

2. Inventury svazku ROT k 31.12.2019 - manažerské sestavení
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Účet
19
21
28
29
31
41
42
079
081
088
089
132
231
261
311
321
331
336
337
342
348
375
381
388
403
451
472
902
902

Popis

Stav k 31.12.2019

DNM - Vodní a geologické muzeum v přírodě
Stavby – cyklostezky s příslušenstvím
DDHM - org. ost. = "ROT obecně"
Ostatní DHM – věcné břemeno Krčmářová (pozemek cyklostezky)
Pozemky - po narovnání podle jednotlivých LV, KPÚ a přečíslování
Nedokončený dl. nehmotný majetek (Singletrack Glcensis)
Nedokončený dlouhodobý majetek (Potštejn, Šušek, BROT, SG)

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ost. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží na skladě (mapy ROT)
Stavy ZBÚ (zůstatky na 3 BÚ svazku)
Pokladna = hotovost
Odběratelé (pohledávky – fa k GDPR - školy)
Dodavatelé (závazky z vystavených faktur přes 31.12.)
Zaměstnanci (zůstatek mzdy přes 31.12.)
Sociální zabezpečení (ke mzdě“)
Zdravotní pojištění (ke mzdě)
Ostatní daně (zůstatek zálohové daně ke mzdě)
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Krátkodobé zprostředkování transferů
Náklady příštích období (pojištění majetku)
Dohadné účty aktivní – projekt „SG“ (dotace)
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé úvěry (1 úvěr cyklo – ROP, 1 - BROT, 1 - SG)
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Operativní evidence - kompostéry
Ostatní dlouhodobě podmíněné pohledávky z transferů (dotací)
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372 000,00
149 094 119,28
940 497,00

99 170,00
6 199 228,53
2 731 800,00
7 8993476,55
372 000,00
31 556 909,00
940 497,00
18 032,00
5 350,00
5 601 939,78
15 124,00
30 000,00
973 682,30
42 092,00
18 191,00
7 847,00
9 630,00
70 100,00
122 286,99
58 598,00
9 760 923,33
122 365 105,38
11 429 631,95
1 039 246,96
5 590 020,00
33 060 886,21

