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Usnesení z Valné hromady 2/2011 svazku obcí  Region  Orlicko - T řebovsko 
konané dne 2.12.2011, od 9.00 do 13:30 hodin v restauraci U Vack ů v Dolní Dobrou či  

 
Používané zkratky: SR – správní rada, ROT – Region Orlicko–Třebovsko, VH – valná hromada, POV – Program obnovy 
venkova, CRR – Centrum pro regionální rozvoj HK, 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, SROP – společný regionální operační program, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, ROP – 
regionální operační program, PRV – program rozvoje venkova, PK – Pardubický kraj, KHK – Královéhradecký kraj, SoD – 
smlouva o dílo, VŘ – výběrové řízení, VZ – veřejná zakázka, VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu, RR – regionální rada, 
ÚORP – územní odbor realizace programu, FM OOPS Č-P  - fond mikroprojektů operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česko-Polsko, OPVK – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, ŽoP – žádost o platbu, ZM – 
zastupitelstvo města, ZO – zastupitelstvo obce. 

Zobrazení výsledků hlasování : (    /    /    )  = (pro/proti/zdržel se) 

1. Zahájení 
Jednání VH v 9 hodin zahájil a schůzi řídil předseda svazku Petr Tomášek. V úvodu schůze 
přivítal starosta Dolní Dobrouče Pavel Šisler všechny přítomné v hostitelské obci a podal 
poutavou informaci o její historii i současnosti, o průmyslu a zemědělství, o vybavenosti 
technické i občanské.  

2. Schválení programu a volba orgán ů VH 
1.1. VH schvaluje způsob rozhodování VH ROT aklamací    (16/0/0) 
1.2. VH schvaluje program VH dle pozvánky      (16/0/0)    
1.3.  VH schvaluje orgány VH v následujícím složení :   (16/0/0) 
 návrhová komise       a) Miloš Barvínek,  (obec Velká Skrovnice) 
    b) Dobromil Keprt,  (město Česká Třebová) 
                                     c) Hana Šafářová,  (obec Řetová)   
 mandátová komise   a) Josef Škeřík,  (obec Sloupnice) 
    b) Josef Racek,  (obec Němčice) 
                                     c) Jiří Dušek,  (obec Hnátnice) 
  ověřovatelé zápisu  a) Josef Novák  (obec Orlické Podhůří) 
    b) Pavel Šisler,  (obec Dolní Dobrouč) 
1.4. VH bere na vědomí informaci mandátové komise o počtu přítomných a kompetentních zástupců 

členských obcí k hlasování: z 22 členů ROT s hlasovacím právem přítomno dle presenční 
listiny na začátku jednání VH 16 členů.  
Počet hlasujících se během jednání neměnil a zůstal stejný, tedy 16 členů, VH byla po celou 
dobu jednání usnášeníschopná. 

3. Přijetí nových členů svazku 
3.1. VH ROT bere na vědomí žádost obce Sudislav nad Orlicí o vstup do svazku obcí ROT a 

informaci o předložení usnesení zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí ze 7.11.2011 ke vstupu 
do svazku. Starosta David Horáček Obec Sudislav krátce představil. 

3.2.  VH ROT schvaluje vstup obce Sudislav nad Orlicí do svazku obcí ROT, se všemi právy a 
povinnostmi vyplývajícími ze stanov svazku, od 1.1.2012.    (16/0/0) 

3.3.  VH ROT bere na vědomí žádost obce Libchavy o vstup do svazku obcí ROT a informaci o 
předložení usnesení zastupitelstva obce Libchavy ze 16.11.2011 ke vstupu do svazku. 
Starostka Jana Hodovalová Obec Libchavy krátce představila. 

3.4. VH ROT schvaluje vstup obce Libchavy do svazku obcí ROT, se všemi právy a povinnostmi 
vyplývajícími ze stanov svazku, od 1.1.2012      (16/0/0) 

4. Aktualizace stanov svazku – zn ění č. 5, Jednací a hlasovací řád Valné hromady 
4.1. VH ROT schvaluje aktualizované znění stanov č.5 ze dne 2.12.2011 v doplněném znění, 

s účinností dnem 1.1.2012.      (16/0/0) 
4.2. VH ROT schvaluje „Jednací a hlasovací řád Valné hromady“ v doplněném znění s účinností 

dnem 1.1.2012       (16/0/0) 
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5. Informace o činnosti svazku obcí v roce 2011 
VH bere na vědomí souhrnnou informaci o činnosti svazku obcí v roce 2011 dle předloženého 
podkladu č.4, s ústním doplněním reagujícím na dotazy, zahrnující tyto kapitoly:    

I. Základní chod svazku; 
II. Projekty ROT: 

1. Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky s dílčími částmi: 1.1. Udržitelnost projektu 
SROP, 1.2. Udržitelnost projektu ROP, 1.3. ZVA vůči, 1.4. Provoz v roce 2011, 1.5. Doplňkové 
investice. 
2. Aktivni turistika v Česku 
3. Zkvalitnění vzdělávání a spolupráce škol ROT 
4. Sdružené nákupy silové elektřiny a plynu. 

III. Projekty jiných subjektů s participací ROT: 
1. Marketingová strategie Orlických hor a Podorlicka. 
2. Marketingová kampaň Orlických hor a Podorlicka. 
3. Společná propagace Kladské země a OHP. 
4. Orlické cyklo&in-line království. 
5. Vodácká řeka Orlice. 

IV. Granty a dotace v roce 2011 
1. Realizované projekty POV 2011 (krajské granty: DT6 Poradenské služby a DT7 Obnova 

veřejných prostranství). 
2. Další přijaté dotace (KHK, PK, svazky, obce) a očekávané dotace (FM OPPS Č-P). 
3. Podané žádostí o dotace POV na rok 2012 (DT7 Obnova veřejných prostranství, DT6  

Poradenství). 
V. Záležitosti běžného chodu svazku (pojištění, pozemková agenda, znalecké posudky, 

administrativa běžného provozu, bankovní služby, účetnictví, údržba drobné architektury, web, 
provoz cyklostezek, cash flow). 

VI. Propagační a osvětové aktivity ROT včetně tradičních akcí (Den Regionu, Cyklo Glacensis), 
propagace související s cyklostezkami (Orlické cyklo&in-line klání, soutěž „Regiostars 2011“, 
účast na konferencích, propagace na veletrzích), medializace a propagační materiály, provoz 
webu ROT, mapa území svazku, publikace ROT, Infobus. 

 
 

6. Hospoda ření svazku obcí v roce 2011, projednání ekonomickýc h úkon ů 
6.1. VH bere na vědomí zprávu ekonoma o hospodaření svazku v roce 2011.  
6.2. VH bere na vědomí plnění rozpočtu svazku ROT k 30.9.2011 a schvaluje změnu č. 1 rozpočtu 

svazku ROT na rok 2011 zahrnující dopad uzavřených smluv, realitu jednotlivých agend a dopad 
rozpočtových opatření PK ve smyslu předloženého podkladu č.5 z 21.11.2011. (16/0/0) 

6.3. VH ROT schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě s a.s. KB o vedení běžného účtu, kterým se 
sjedná povolený debet na běžném účtu.     (16/0/0) 

 
 

7. Plán činnosti na rok 2012 
7.1. VH schvaluje plán činnosti na rok 2012 v rozsahu dle předloženého písemného podkladu č. 6 

zahrnující:        (16/0/0)   
- zajištění chodu svazku, programů, projektů a služeb pro členské obce (podbody a až j); 
- přípravu a realizaci a provoz projektů svazku obcí ROT spolufinancovaných v realizační či 

provozní fázi většinou dotacemi EU nebo jinými dotacemi či granty či příspěvky (podbody 
k,l); 

- zapojení do projektů jiných subjektů, na nichž ROT participuje a podílí se finančním 
příspěvkem (podbody m až q); 

- propagaci ROT navenek a tradiční akce (podbody r až aa). 
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8. Rozpočet na rok 2012 a související záležitosti 
8.1. VH ROT po debatě hlasovala o návrhu města Ústí nad Orlicí na snížení členského příspěvku 

pro rok 2012 ze 20 na 15 Kč/obyvatele s tímto výsledkem:   (1/15/0) 
8.2. VH schvaluje uzavření kolektivní smlouvy o provozování hudebních děl s organizací OSA  na 

rok 2012 s aktualizací zapojených obcí ROT dle jejich zájmu    (16/0/0) 
8.3. VH schvaluje rozpočet na rok 2012 v předloženém znění.    (15/0/1) 
8.4. VH zmocňuje SR ROT ke schvalování rozpočtových opatření pro rozpočtový rok 2012, 

týkajících se dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů bez omezení, v ostatních případech do 
výše rozpočtové rezervy       (16/0/0) 

 
 

9. Různé, diskuse  
9.1. VH bere na vědomí informaci o možném dalším odběru druhého vydání regionální obrazové 

publikace „Orlicko – Třebovsko v proměnách tisíciletí“ obcemi za cenu sníženou z původních 
235,- Kč/ks na nově schválenou cenu 150 Kč/ks (kontakt Lenka Bezděková, OHGS s.r.o., tel. 
465 526 075, bezdekova@ohgs.cz). 

9.2.  VH vyzývá členské obce, aby dodaly potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu ROT na rok 2012 
nejpozději do konce března 2012 k rukám ekonoma svazku Ing. Jozefa Poláka (pokud tak 
neučinily na VH) anebo potvrzení předaly účetní svazku paní Věře Zemanové. 

9.3. S podrobnostmi akce cyklo Glacensis v roce 2011 a přípravou 11. ročníku v roce 2012 
seznámila přítomné PhDr. Jana Staňková. 

9.4. VH ukládá předsedovi svazku pozvat na příští VH ROT vedení destinační společnosti Orlické 
hory a podorlicko, jejímž je ROT zakládajícím členem, k podání zprávy o činnosti OHP.   

9.5. Předseda svazku požádal členy svazku ROT, aby členské příspěvky, vypočtené podle počtu 
obyvatel k 1.1.2011 uvedených ve  Vyhl. č. 259/2011 Sb., poukázali bezhotovostně na účet 
svazku ROT č.ú. 860609010217/0100, variabilní symbol 4121, specifický symbol 0000, pokud 
jim finanční situace dovolí do 31.1.2012. 

 
 

10. Závěr, rekapitulace usnesení  
10.1. VH bere na vědomí rekapitulaci jednotlivých již schválených bodů usnesení. 
10.2. Předseda svazku ROT Petr Tomášek poděkoval funkcionářům svazku i členům za jejich 

záslužnou práci, popřál všem přítomným klidné svátky a schůzi ve 13:30 hodin ukončil.  
  
 
 
 
Zapsal: 
Pavel Neumeister 
 
 
Ověřili:  
Josef Novák 
 
Pavel Šisler 
 
 
 
Schválil: 
Petr Tomášek, předseda svazku ROT 
 
 


