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Usnesení z Valné hromady 2/2010 svazku obcí  Region  Orlicko - T řebovsko 
konané dne 10.12.2010, od 9.00 do 12:00 hodin v restauraci Hv ězda v Ústí 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, 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, 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 začátek schůze řídil dosavadní předseda svazku Luboš 
Bäuchel. Vzhledem ke změnám ve složení orgánů svazku po letošních komunálních volbách 
požádal nově zvolené starostky a starosty o představení se. Dále poděkoval dosavadním 
funkcionářům za jejich práci, sám se rozloučil a svazku popřál mnoho zdaru v dalším období. 

2. Schválení programu a volba orgán ů VH 
1.1. VH schvaluje způsob rozhodování VH ROT aklamací    (18/0/0) 
1.2. VH schvaluje program VH dle pozvánky s doplněním bodu 5 o projednání změny rozpočtu 
        (18/0/0)   
1.3.  VH schvaluje orgány VH v následujícím složení : 
 návrhová komise       Jan Dlouhý, (obec Voděrady) 
    Marie Chalupová, (obec Semanín) 
                                     Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová)  (18/0/0) 
  mandátová a volební komise  Josef Novák, (obec Orlické Podhůří) 
                                               Dobromil Keprt, (město Česká Třebová) 
                                         Michal Vaňous (obec Žampach)   (18/0/0) 

ověřovatelé zápisu Josef Novák (Obec Orlické Podhůří) 
    Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová) (18/0/0)  
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 18  členů.  

 V průběhu jednání se někteří členové vzdálili a někteří opět vrátili, počet hlasujících se během 
 jednání pohyboval mezi 18 a 16 členy, VH byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

3. Volba orgán ů svazku a nominace do orgánu OHP 
3.1. VH ROT schvaluje pro další volební období toto složení orgánů svazku :  

 předseda :  Petr Tomášek (Město Brandýs nad Orlicí)   (16/0/2) 
 Další průběh jednání VH ROT řídil nově zvolený předseda svazku Petr Tomášek. 

 místopředsedové:  Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)   (15/0/3) 
   Josef Škeřík (Obec Sloupnice)    (15/0/3) 

 správní rada :  Petr Tomášek (Město Brandýs nad Orlicí)– dáno stanovami  
 Dobromil Keprt (Město Česká Třebová) – dáno stanovami 

    Josef Škeřík (Obec Sloupnice) – dáno stanovami 
   Miloš Barvínek (Obec Velká Skrovnice)   (16/0/2) 
    Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)   (16/0/2) 
    Libor Gremlica (Obec Třebovice)    (16/0/2) 

V souvislosti s ambicí užšího vedení Města Ústí nad Orlicí na pozici místopředsedy svazku, z 
důvodu největšího donátora svazku, požadavku písemného vysvětlení předchozího 
neprojednání nominací SR a neakceptace pozice člena SR rozhodla VH po rozpravě (v níž se 
postupně vyjádřili J.Holubář, L.Bäuchel, J.Novák, D.Keprt, J.Kašpar, J.Škeřík, P.Tomášek, 
J.Dušek) dočasně jedno místo člena SR ROT neobsazovat a pozvat vedení Města Ústí nad 
Orlicí k podrobnému projednání na schůzi SR ROT    (18/0/0) 

  revizní komise : Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová)   (17/0/1) 
   Radoslav Budil (Město Česká Třebová)   (17/0/1) 
   Jan Antušek (Obec Sopotnice)   (15/0/3) 
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3.2. VH ROT nominuje jako zástupce ROT do dozorčí rady destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko 
(OHP) předsedu svazku Petra Tomáška    (17/0/1) 

4. Informace o činnosti svazku obcí v roce 2010 
VH bere na vědomí souhrnnou informaci o činnosti svazku obcí v roce 2010 dle předloženého 
podkladu s ústním doplněním reagujícím na dotazy, zahrnující tyto kapitoly:   (17/0/0) 

I. Základní chod svazku; 
II. Projekty ROT: 

1. Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky  (projekt SROP) s dílčími částmi: 1.1. rutinní 
provoz, 1.2. vyhodnocení vůči SFDI a pozemková práva, 1.3. reklamační závada, 1.4. 
monitoring, 1.5. cestářské služby, 1.6. provozní činnosti, 1.7. pronájem billboardů, 1.8. pronájem 
ubytovny, 1.9. pronájmy pozemků, 1.10. fond údržby, 1.11. publicita stezek, 1.12. ocenění 
v soutěži ČDS, 1.13. platby příspěvků 2010, 1.14. příjmy z cyklostezek, 1.15. souhlasy 
k propagaci, 1.16. souhlasy ostatní, 1.17. aktivity jiných investorů, 1.18. monitorovací zpráva o 
udržitelnosti, 1.19. financování v roce 2010, 1.20. doplňkové investice, 1.21. parkoviště 
Černovír, 1.22. spojka Valdštejn-Šušek, 1.23. stezka ÚO-Potštejn. 
2. Cyklostezka Bezpráví – Choceň (realizace a provoz projektu ROP) s dílčími částmi: 2.1. 

celková vize, 2.2. pilotní projekt PAAK, 2.3. administrativní agendy, 2.4. provoz, 2.5. zařazení do 
HIM, 2.6. oslavy 10 let ROT na cyklostezce, 2.7. vynaložené investice, 2.8. mechanický smeták, 
2.9. administrace dotačních plateb, 2.10. financování projektu ROP, 2.11. smlouvy na údržbu. 
3. Aktivní turistika v Česku. 
4. Zkvalitnění vzdělávání a spolupráce ZŠ ROT. 

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 2010 
1. Realizované projekty POV 2010 (krajské granty: DT6 Poradenské služby a DT7 Obnova 

veřejných prostranství). 
2. Další přijaté dotace (KHK, PK, svazky, obce). 
3. Podané žádostí o dotace POV na rok 2011 (DT7/1 Obnova veřejných prostranství, DT7/2 

Sportoviště, DT6  Poradenství). 
V. Záležitosti běžného chodu svazku (pojištění, administrativa, účetnictví, pozemková agenda, 

údržba drobné architektury, web). 
VI. Propagační a osvětové aktivity ROT včetně tradičních akcí (oslavy 10 let existence ROT 

včetně výtvarné soutěže, propagace související s cyklostezkami včetně orlického cyklo&in-line 
klání a akce Cyklo Glacensis, účast na konferencích, propagace na veletrzích, medializace a 
propagační materiály, zkvalitnění webu ROT, infobus). 

VII. Přehled dotací PK z POV jednotlivým obcím v letech 2001 až 2010. 

5. Hospoda ření svazku obcí v roce 2010, projednání ekonomickýc h úkon ů 
5.1. VH bere na vědomí zprávu ekonoma o hospodaření svazku v roce 2010  (18/0/0) 
5.2. VH bere na vědomí zprávu revizní komise     (17/0/1) 
5.3. VH bere na vědomí změny č. 2 až 4 rozpočtu pro rok 2010 zahrnující dopad uzavřených smluv, 

realitu jednotlivých agend a dopad rozpočtových opatření PK v předneseném znění (18/0/0) 
5.4. VH schvaluje změnu úvěrové smlouvy s KB SY, popřípadě uzavření smlouvy nové,  spočívající v  

čerpání 3 mil. Kč na majetkoprávní vypořádání pozemků cyklostezek.   (18/0/0) 

6. Plán činnosti na rok 2011 
6.1. VH schvaluje plán činnosti na rok 2011 v rozsahu dle předloženého písemného podkladu 

zahrnující:        (17/0/0)   
- 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 
- zapojení do projektů jiných subjektů, na nichž ROT participuje a podílí se finančním 

příspěvkem 
- propagaci ROT navenek a tradiční akce. 



 

 3 

7. Rozpočet na rok 2011 a související záležitosti 
7.1. VH schvaluje rozpočet na rok 2011 v upraveném znění zohledňujícím rozhodnutí Řídícího týmu 

cyklostezek a usnesení č.5.4. z dnešní VH, včetně členského příspěvku na rok 2011 ve výši 
20,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele      (17/0/0) 

7.2. VH vyzývá členské obce k úhradě členského příspěvku na rok 2011 ve výši 20,- Kč na každého 
trvale hlášeného obyvatele (stav k 1.1. roku 2010), příspěvek je splatný nejpozději k 31.5.2011 
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      (17/0/0) 

7.3. VH schvaluje uzavření kolektivní smlouvy o provozování hudebních děl s organizací OSA  na 
rok 2011 s aktualizací zapojených obcí ROT dle jejich zájmu     (16/0/1) 

7.4. VH schvaluje příspěvek na úpravu lyžařských stop na rok 2011 ve výši 10.000 Kč  (16/0/1) 
7.5. VH schvaluje příspěvek DS OHP na zastupování TOOH v DSVČ ve výši 10 000 Kč (17 0/0) 
7.6. VH schvaluje poskytnutí příspěvku 25 000 Kč DSO Orlicko na provoz cyklobusů   (17/0/0) 
7.7. VH schvaluje řádný + mimořádný příspěvek 121 216 Kč pro OHP     (17/0/0) 
7.8. VH schvaluje rezervní příspěvek (za výpadek SR) 60.608 Kč pro OHP, jeho poskytnutí je 

podmíněno realizací dotovaného projektu       (17/0/0) 
7.9. VH zmocňuje SR ROT ke schvalování rozpočtových opatření pro rozpočtový rok 2011, 

týkajících se dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů bez omezení, v ostatních případech do 
výše rozpočtové rezervy        (17/0/0) 

8. Různé, diskuse  
8.1. 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). 

8.2.  VH vyzývá členské obce, aby dodaly potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu ROT na rok 2011 
nejpozději do konce března 2011 k rukám ekonoma svazku Ing. Jozefa Poláka (pokud tak 
neučinily na VH). 

8.3. S podrobnostmi akce cyklo Glacensis v roce 2010 a přípravou jubilejního 10. ročníku v roce 
2011 seznámila přítomné nad písemným podkladem PhDr. Jana Staňková. 

8.4. Jiří Dušek, Hnátnice, navrhuje příští VH přesněji informovat o užití příspěvků poskytnutých jiným 
subjektům. Opatření: bude zohledněno ve zprávě o činnosti za rok 2011. 

9. Závěr, usnesení  
9.1. VH bere na vědomí rekapitulaci jednotlivých již schválených bodů usnesení    (17/0/0) 
9.2. Předseda svazku ROT Petr Tomášek poděkoval končícím funkcionářům svazku za jejich 

záslužnou práci, popřál všem přítomným klidné svátky a schůzi ve 12 hodin ukončil.  
  
 
 
 
Zapsal: 
Pavel Neumeister 
 
 
Ověřili :  
Josef Novák 
 
Jaroslav Kašpar 


