Usnesení z Valné hromady 3/2009 svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko
konané dne 10.12.2009, od 9.00 do 12:00 hodin v restauraci Jiřička v Brandýse nad Orlicí
Používané zkratky : SR – správní rada, ROT – Region Orlicko – Třebovsko, VH – valná hromada, POV – Program obnovy venkova, 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, SROP – společný regionální operační
program, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj, ROP – regionální operační program, PRV – program rozvoje venkova, POV – program
obnovy venkova, SoD – smlouva o dílo, VŘ – výběrové řízení, VZ – veřejná zakázka, VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu, ÚORP –
územní odbor realizace programu, PK – Pardubický kraj, DSO – dobrovolný svazek obcí.

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

1. Zahájení
Jednání VH zahájil předseda svazku Luboš Bäuchel, přítomné přivítal starosta města Brandýs
nad Orlicí Petr Tomášek poutavou informací o městě a jeho historii.
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2. Schválení programu a volba orgánů VH
VH bere na vědomí informaci o způsobu rozhodování VH ROT dle stanov, t.j. aklamací ( 14/0/0)
VH schvaluje program VH dle pozvánky (14/0/0)
VH schvaluje orgány VH v následujícím složení :
návrhová komise - Petr Tomášek, (město Brandýs n,O.)
Antonín Jedlička, (obec Řetová)
ing. Miloš Barvínek (obec Skrovnice) (14/0/0)
mandátová komise - Josef Škeřík, (obec Sloupnice)
Dobromil Keprt, (město Česká Třebová)
Jan Smola (obec Semanín) (14/0/0)
ověřovatelé zápisu - (14/0/0)
Luboš Bäuchel (Město Ústí nad Orlicí)
Josef Novák (Obec Orlické Podhůří).
VH bere na vědomí informaci mandátové komise o počtu přítomných a kompetentních zástupců
členských obcí k hlasování (z 22 členů s hlasovacím právem přítomno na začátku VH 14 členů,
v průběhu jednání se dostavili další 2 členové, počet hlasujících se během jednání pohyboval mezi
14 a 16 členy, VH byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
3. Informace o činnosti svazku obcí v roce 2009
VH bere na vědomí souhrnnou informaci o činnosti svazku obcí v roce 2009 dle předloženého
podkladu, zahrnující tyto informace (14/0/0):
- Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky s dílčími částmi : Aktivní turistika na Orlicko –
Třebovsku (provoz projektu SROP), Cyklostezka Bezpráví – Choceň (realizace projektu ROP,
změny na něm a jeho uvedení do užívání), doplňující investice (realizace parkoviště Letohrad,
DSP parkoviště Černovír, DSP parkoviště Klopoty, realizace bezpečnostních prvků a značení,
realizace obnovy krytu na přivaděči Mítkov, DÚR cyklostezky Valdštejn – Šušek), provoz 2009
- Cyklostezka Ústí n.O. – Potštejn (dokončení DÚR, práva k pozemkům, žádost o ÚR)
- Cyklostezka Hrádoveckým údolím do LM (dokončení studie)
- Dětská a víceúčelová hřiště ROT (z důvodu převisu žádostí dotačně nepodpořeno)
- Sběrné dvory (termín prodloužen do 02/2010)
- Bezpečnost v obcích (tzv. radary, ukončeno)
- Realizované projekty POV 2009 (krajské granty : DT6 Poradenské služby a DT7 Obnova
veřejných prostranství)
- Krajský grant na marketingové aktivity v oblasti CR
- Nerealizovaný grant na doplňující infrastrukturu CR (nebylo lze k žádosti předložit SP)
- Další přijaté dotace (hejtman PK, vícehejtman PK, svazky, obce)
- Údržba, oprava a obnova drobné turistické architektury (z vlastních zdrojů ROT)
- Podané žádostí o dotace POV na rok 2010 (DT7/1 Obnova veřejných prostranství, DT7/2
Sportoviště, DT6 Poradenství)
- Záležitosti běžného chodu svazku
- Propagační a osvětové aktivity ROT včetně tradičních akcí (zahájení sezóny cyklo, fotosoutěž,
vstup ROT do OHP, cyklo Glacensis, soutěž EDEN, republikové a mezinárodní konference,
otevření cyklo Choceň, Den Regionu, promoakce Princezny, ukončení sezóny cyklo, účast na
veletrzích, inovace webu ROT, infobus)
- Přehled dotací PK z POV jednotlivým obcím v letech 2001 až 2009.
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4. Hospodaření svazku obcí v roce 2009, projednání ekonomických úkonů
VH bere na vědomí zprávu ekonoma o hospodaření svazku v roce 2009 (16/0/0)
VH bere na vědomí zprávu revizní komise obsahující též informaci o odstranění nedostatků
zjištěných účetním auditem (16/0/0)
VH bere na vědomí informaci o změně v personálním zabezpečení účetnické agendy svazku
(16/0/0)
VH schvaluje změnu č. 1 rozpočtu svazku ROT pro rok 2009 zahrnující dopad uzavřených smluv,
realitu jednotlivých agend a rozpočtových opatření PK v předneseném znění (16/0/0)
VH schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru ze dne 1.11.2006, reg. č. 7400006200122,
uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. jako věřitelem a svazkem obcí ROT jako dlužníkem, na
poskytnutí dlouhodobého úvěru na spolufinancování výdajů projektu „Aktivní turistika na Orlicko –
Třebovsku“, předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínu čerpání úvěru (určeného nyní na
výkupy pozemků) do 31.12.2010. (16/0/0)
VH ukládá ing. J. Polákovi, ekonomovi svazku, vypracování vnitřní směrnice pro hospodářské
disposice, oběh, kontrolu a přezkušování účetních dokladů a směrnice o finanční kontrole. Termín
do 31.12.2009 (16/0/0).
5. Plán činnosti na rok 2010
VH schvaluje plán činnosti na rok 2010 zahrnující (16/0/0):
- zajištění chodu svazku, programů, projektů a služeb pro členské obce
- přípravu a realizaci a provoz projektů svazku obcí spolufinancovaných většinou dotacemi EU
nebo jinými dotacemi či granty či příspěvky
- připojení ROT k Memorandu samosprávy pro Orlické cyklo&in-line království a pověření SR
ROT koordinací aktivit a projektů ROT s tímto koncepčním projektem
- propagaci ROT navenek a tradiční akce.
6. Rozpočet na rok 2010 a související záležitosti
VH schvaluje rozpočet na rok 2010 v upraveném znění zohledňujícím rozhodnutí Řídícího týmu
cyklostezek, včetně členského příspěvku na rok 2010 ve výši 20,- Kč na každého trvale hlášeného
obyvatele (16/0/0)
VH vyzývá členské obce k úhradě členského příspěvku na rok 2010 ve výši 20,- Kč na každého
trvale hlášeného obyvatele (stav k 1.1. roku 2009), příspěvek je splatný nejpozději k 31.5.2010 na
účet svazku ROT, vedený u KB a.s. Ústí nad Orlicí, č.ú. 860609010217/0100, u plateb uvádějte
variabilní symbol 4121 a specifický symbol 0000
VH schvaluje na návrh Řídícího týmu cyklostezek rozhodnutí o jednorázovém snížení partnerského
příspěvku pro rok 2010 o 10 %, který v úhrnu představuje snížení příjmů svazku z 5 114 162 Kč na
4 602 746 Kč a promítnutí snížení do relevantních výdajových položek (16/0/0)
VH schvaluje uzavření kolektivní smlouvy o provozování hudebních děl s organizací OSA na rok
2010 s aktualizací zapojených obcí ROT dle jejich zájmu (16/0/0)
VH schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku na úpravu lyžařských stop (16/0/0)
VH schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku 25 000 Kč na provoz cyklobusů (16/0/0)
VH schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlicko ve výši 10 000,- Kč,
jakožto třetinový podíl na členském příspěvku v DSVČ (16/0/0)
VH schvaluje příspěvek 121 164 Kč pro sdružení právnických osob OHP (16/0/0)
VH zmocňuje SR ROT ke schvalování rozpočtových opatření pro rozpočtový rok 2010, týkajících
se dotací z veřejných rozpočtů bez omezení, v ostatních případech do výše rozpočtové rezervy
(16/0/0)
VH vyzývá členské obce, aby dodaly potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu ROT na rok 2010
nejpozději do konce března 2010 k rukám ekonoma svazku Ing. Jozefa Poláka (pokud tak neučinily
na VH) (16/0/0).
7. Různé, diskuse
VH bere na vědomí informaci o možném dalším odběru druhého vydání regionální obrazové
publikace Orlicko – Třebovsko v proměnách tisíciletí obcemi za cenu 235,- Kč/ks, kontaktujte
Lenku Bezděkovou, OHGS s.r.o., tel. 465 526 075, bezdekova@ohgs.cz (16/0/0).
8. Závěr, usnesení
VH bere na vědomí rekapitulaci jednotlivých již schválených bodů usnesení (16/0/0).

Ověřili :
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