Usnesení z Valné hromady svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko
konané dne 18.6.2009 od 9:00 do 12:00 hodin
v restauraci kulturního domu v Němčicích
Používané zkratky :
Výsledky hlasování : (

/

ROT – svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko
SR – správní rada, VH – Valná hromada
POV – Program obnovy venkova, DT – dotační titul
/ ) = (pro/proti/zdržel se)

1. Zahájení
2. Schválení programu a volba orgánů VH
-

VH ROT schvaluje program VH dle pozvánky

-

VH ROT schvaluje orgány VH v následujícím složení:
osoba pověřená řízením: Luboš Bäuchel
návrhová komise (12/0/0 ):
Petr Tomášek
František Šalda
Josef Racek
mandátová komise (12/0/0 ):
Dobromil Keprt
Pavel Bartoš
Miloš Barvínek
zapisovatel: Renata Šedová
ověřovatelé (12/0/0 ):
Luboš Bäuchel
Antonín Jedlička
VH ROT bere na vědomí informaci mandátové komise o počtu přítomných
a kompetentních k hlasování (z 22 členů s hlasujícím právem přítomno při zahájení valné
hromady 12 hlasujících členů, v průběhu jednání se dle příchodu a odchodu přítomných
počet pohyboval od 12 do 13 hlasujících členů, po celou dobu svého jednání byla valná
hromada usnášeníschopná (12/0/0 )

-

3. Výroční zpráva za rok 2008
-

VH ROT bere na vědomí výroční zprávu o činnosti svazku obcí ROT za rok 2008,
obsahující základní informace a dále informace o:
- hospodaření svazku a přijatých dotacích v roce 2008
- charakteristice činnosti v roce 2008
- krajských grantech a Programu obnovy venkova
- investičních projektech a velkých projektech realizovaných z evropských fondů
- akcích, propagaci a publicitě
- ostatní činnosti.
(12/0/0)
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4. Hospodaření svazku obcí v roce 2008
-

VH ROT bere na vědomí informaci ekonoma svazku a revizní komise (13/0/0)

-

VH ROT schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí ROT za rok
2008 ze dne 15.4.2009 (13/0/0)

-

VH ROT schvaluje závěrečný účet svazku obcí ROT za rok 2008 a vypořádání
hospodářského výsledku dle přílohy s výhradami uvedenými ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření ROT ze dne 15.4.2009 (12/0/1)

-

VH ukládá revizní komisi svolat pracovní skupinu složenou z členů revizní komise,
zástupce manažerské firmy, hlavní účetní a hlavního ekonoma, která připraví zprávu o
přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad – termín do 1.7.2009 (13/0/0)

-

VH pověřuje předsedu svazku ROT předložením písemné informace přezkoumávajícímu
orgánu o opatření k nápravě chyb a nedostatků – termín do 3.7.2009 (13/0/0)

-

VH ukládá předsedovi RK předložit na příští VH ROT zprávu o plnění přijatých opatření.
(13/0/0)

-

VH upozorňuje všechny členské obce na zákon 250/200Sb. §39 odst.7 o nutnosti předložit
závěrečný účet ROT za rok 2008 zastupitelstvu obce na nejbližším veřejném zasedání po
konání VH ROT.
5. Informace o dosavadní činnosti ROT v roce 2009, využití dotací 2009

-

VH ROT bere na vědomí informaci o dosavadní činnosti ROT v roce 2009, a to informaci
o projektech a aktivitách (12/0/1):
- Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (doplňující investice, spojka Valdštejn –
Šušek, údržba a provoz, cestář, Fond údržby cyklostezek, zasedání Řídicího týmu)
Cyklostezka Bezpráví – Choceň (zahájení realizace projektu ROP, PAAK, SFDI, změny
v projektu ROP, realizace doplňků mimo projekt ROP)
- Cyklostezka Ústí – Potštejn
- Cyklostezka Hrádoveckým údolím do Litomyšle
- Dětská a víceúčelová hřiště ROT
- POV 2009 (dotace kraje 75 tis. Kč na poradenství a dotace 500 tis. Kč na obnovu
veřejných prostranství a způsob jejich využití)
- podání žádostí o dotace do dvou krajských grantů na doplňující infrastrukturu CR a na
marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu
- Aktivní marketing a propagace cestovního ruchu v ROT (získána dotace 75 tis. Kč)
- vstup ROT do sdružení Orlické hory a Podorlicko
- zahájení sezóny na Cyklo&in-line stezkách
- vyhlášení Fotosoutěže roku Život na stezkách)
- Účast v soutěži EDEN a umístění mezi třemi finalisty
- Cyklo Glacensis 2009 (cíl Pastviny – Šlechtův Palouk)
- zapojení ROT do národní Cyklokonference 2009
- inovace webových stránek ROT
- uzavření smlouvy s OSA
- zrušení MAS Leader

-

VH ROT bere na vědomí informaci o uzavření kolektivní smlouvy s OSA na rok 2009
o veřejném provozování hudebních děl, podle zjištěného zájmu obcí jsou do smlouvy
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zapojeny tyto obce: Brandýs n. Orl., České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč,
Hnátnice, Jehnědí, Orlické Podhůří, Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Třebovice,
Semanín, Sopotnice, Velká Skrovnice, Voděrady a Žampach (13/0/0 )

6. Hospodaření svazku obcí v roce 2009, schválení rozpočtových opatření a smluv,
jejichž schválení je v kompetenci VH
-

VH ROT schvaluje smlouvu č. 7370009200241 o úvěru ve výši 18.800.000 Kč na
předfinancování dotace z ROP NUTS II SV na projekt cyklostezka Bezpráví - Choceň,
reg. číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00410, se splatností do 30.9.2010 s pohyblivou úrokovou
sazbou ve výši 6M PRIBOR + 1,20% mezi Komerční bankou, a.s., jako věřitelem a
svazkem obcí Region Orlicko - Třebovsko, jako dlužníkem včetně Obecných úvěrových
podmínek, dle přílohy k usnesení SR (13/0/0)

-

VH ROT schvaluje smlouvu č. 7370009200242 o úvěru ve výši 8.500.000,- Kč na
financování podílu vlastních zdrojů na projekt cyklostezky Bezpráví – Choceň
(spolufinancování dotace z ROP NUTS II SV), se splatností do 31.12.2018 s pohyblivou
úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + 1,60% mezi Komerční bankou, a.s., jako věřitelem
a svazkem obcí Region Orlicko - Třebovsko, jako dlužníkem včetně Obecných úvěrových
podmínek, dle přílohy k usnesení SR (13/0/0)

-

VH ROT schvaluje smlouvu o poskytnutí zajištění blankosměnkou v celkové výši
27.300.000,- Kč ke smlouvám o úvěrech ve výši 18.000.000,- Kč na předfinancování a
8.500.000,- Kč na financování vlastního podílu dotace z ROP NUTS II SV na projekt
cyklostezka Bezpráví - Choceň, reg. číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00410, mezi Komerční
bankou, a.s., jako věřitelem a svazkem obcí Region Orlicko - Třebovsko, jako dlužníkem poskytovatelem zajištění (13/0/0)

-

VH ROT bere na vědomí informaci ekonoma svazku o snížení ručitelského závazku deseti
partnerských obcí projektu Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky za úvěry 1. fáze
projektu (Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku – SROP)

-

VH ROT vyzývá obce, které ještě neuhradily členský příspěvek na rok 2009, aby tak
neprodleně učinily touto cestou: jedná se o poukázání řádného členského příspěvku ROT
na rok 2009 ve výši 20,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele (stav k 1.1. roku 2008),
příspěvek byl splatný nejpozději k 31.5.2009 na účet svazku ROT, vedený u KB a.s. Ústí
nad Orlicí, č. ú. 860609010217/0100, u plateb uvádějte variabilní symbol 4121

-

VH ROT schvaluje rozpočtová opatření č. 41, 56 a 57, která jsou přílohou tohoto usnesení.
(13/0/0)

7. Projednání některých plánovaných činností v roce 2009
-

VH ROT schvaluje podání žádostí o dotaci v rámci POV 2010 v těchto dotačních titulech
a na tato témata s tím, že postup výběru dílčích akcí do žádosti je shodný s postupem
v roce 2009 (12/0/1):
- DT 6: Management činnosti a agendy svazku obcí ROT (celkový rozpočet 200 tis. Kč)
- DT7: priorita č. 1: Úprava veřejných prostranství obcí ROT - dílčí akce obcí (celkový
rozpočet cca 1 mil. Kč)
- DT7: priorita č. 2: Sportoviště ROT - dílčí akce obcí (celkový rozpočet cca 1 mil. Kč)
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-

VH ROT vyzývá členské obce, aby sdělovaly své tipy na dílčí akce na výše uvedená
témata POV 2010 do 31.8.2009 (ve tvaru: název dílčí akce, stručný popis předmětu,
rozpočet v Kč vč. DPH) manažerské firmě OHGS s.r.o. (bezdekova@ohgs.cz). Jedná se
o neinvestiční akce (13/0/0)

-

VH ROT projednala a schvaluje společný postup ve věci Bezpečnost dopravy v obcích
ROT - Ukazatelé rychlosti (13/0/0)

-

VH ROT bere na vědomí informaci o plánovaném slavnostním otevření Cyklostezky
Bezpráví – Choceň dne 4.9.2009 od 13:00 hodin v Chocni (13/0/0)

-

VH ROT bere na vědomí informaci o plánovaném Dni ROT 2009 v termínu 11.9.2009
s cílem na Žampachu (13/0/0)

-

VH ROT bere na vědomí informaci o plánované propagační návštěvě finalistek soutěže
Miss Europe&World junior dne 18.9.2009

-

VH ROT bere na vědomí informaci o akci Ukončení sezóny na cyklo&in-line stezkách
Orlicko – Třebovska dne 23.10.2009 v České Třebové (13/0/0)

-

VH ROT projednala předběžný návrh na pojetí oslav 10 let výročí založení ROT v roce
2010 a pověřuje SR ROT podrobnější přípravou těchto aktivit a jejich zakomponováním do
plánu činnosti a rozpočtu na rok 2010 (13/0/0)

-

VH ROT projednala problematiku a podmínky zřízení rubriky Akce na webu ROT, způsobu
využití a plnění daty a rozhodla tuto rubriku zřídit, vč. počítání návštěvnosti webu (13/0/0)

-

VH projednala návrh na společný postup při řešení odpadového hospodářství s pomocí
manažerské firmy, zájem zatím projevilo 6 obcí : Řetová, Brandýs n.O., Voděrady,
Semanín, Velká Skrovnice a Hnátnice (13/0/0)

8. Diskuse, různé
V diskusi vystoupili s diskusními příspěvky :
- Milan Myšák: značné množství automobilů v úseku Kerhartice – Bezpráví ničí kraje
vozovky. Do řešení problému se zapojili Neumeister (auta jsou dopravní obsluhou),
Tomášek (vhodná je selektivní spolupráce s PČR), Keprt (kamery jsou drahé).
- Pavel Bartoš: je vhodné doplnit směrové šipky na křižovatku u přivaděče – bude řešeno
v rámci údržby 2009.
- Diskuse pokračovala k „radarům“ a odpadovému hospodářství – závěry jsou formulovány
do usnesení uvedeného v předchozím bodě.
9. Závěr, usnesení
-

VH ROT bere na vědomí rekapitulaci jednotlivých již schválených bodů usnesení (13/0/0)

Ověřili :
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