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Usnesení z Valné hromady 2010-1 svazku obcí   
Region Orlicko - T řebovsko 

konané dne 18.6.2010, od 9.00 do 12:00 hodin v salo nku Sporthotelu 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, 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 : (17/0/0)  = (pro/proti/zdržel se) 
 

1. Zahájení 
Jednání VH ROT zahájil předseda svazku Luboš Bäuchel; přítomné přivítal ředitel Sporthotelu 
František Rybka poutavou informací o vizi hotelu, její realizaci a o nabídce služeb pro hosty. 

 

2. Schválení programu a volba orgán ů VH 
2.1. VH bere na vědomí informaci o způsobu rozhodování VH ROT dle stanov aklamací  

       (17/0/0) 
2.2. VH schvaluje program VH dle pozvánky    (17/0/0) 
2.3. VH schvaluje orgány VH v následujícím složení : 

 návrhová komise -    Petr Tomášek, (město Brandýs n,O.)  
                                             Antonín Jedlička, (obec Řetová)   
                                             ing. Miloš Barvínek (obec Skrovnice)  (17/0/0)  
 mandátová komise -  Josef Škeřík, (obec Sloupnice)   
                                              Dobromil Keprt, (město Česká Třebová)  
                                              Jan Smola (obec Semanín)   (17/0/0)  
 ověřovatelé zápisu -  Luboš Bäuchel (Město Ústí nad Orlicí) 
    Josef Novák (Obec Orlické Podhůří) (17/0/0) 

2.4. 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 17 členů, v průběhu jednání se dostavili další 1 člen, zároveň jeden odešel, počet 
hlasujících během jednání zůstal na 17, VH byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

 

3. Výroční zpráva svazku obcí ROT za rok 2009 
3.1. VH ROT bere na vědomí výroční zprávu o činnosti svazku obcí ROT za rok 2009 

v předloženém znění, obsahujícím základní informace a dále informace o: 
� hospodaření svazku a přijatých dotacích v roce 2009  
� charakteristice činnosti v roce 2009  
� krajských grantech a Programu obnovy venkova  
� investičních projektech a velkých projektech realizovaných z evropských fondů  
� akcích, propagaci a publicitě provedených v roce 2009 
� ostatní činnosti svazku v roce 2009.     (17/0/0) 

 

4. Hospoda ření svazku obcí ROT v roce 2009 
4.1. VH ROT bere na vědomí informaci ekonoma svazku a revizní komise.   (17/0/0) 
4.2. VH ROT schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí ROT za rok 

2009 ze dne 17.3.2010.       (17/0/0) 
4.3. VH ROT schvaluje závěrečný účet svazku obcí ROT za rok 2009 a vypořádání 

hospodářského výsledku s výhradami uvedenými ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření ROT ze dne 17.3.2010.       (17/0/0) 

4.4. VH ukládá SR přijmout opatření k zajištění odstranění chyb a nedostatků zjištěných 
přezkoumáním hospodaření - podle § 13 zákona č. 420/2004Sb. o přezkoumání 
hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších předpisů. 
       (17/0/0) 

4.5. VH upozorňuje všechny členské obce na zákon 250/2000 Sb., §39 odst.7 o nutnosti 
předložit závěrečný účet ROT za rok 2009 zastupitelstvu členské obce na nejbližším 
veřejném zasedání po konání VH ROT. 
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5. Informace o dosavadní činnosti ROT v roce 2010, využití dotací 2010 
5.1. VH ROT bere na vědomí informaci o dosavadní činnosti ROT v roce 2010, a to informaci 

o níže uvedených projektech a aktivitách:     (17/0/0) 
� Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky: provoz, zahájení sezóny, zprovoznění 

parkoviště u Letohradu, pronájmy billboardů a pozemků, majetkoprávní vypořádání, ZVA 
vůči SFDI, stav přípravy spojky Valdštejn – Šušek, stav přípravy parkoviště Černovír, 
doplňkové investice v roce 2010, jednání Řídícího týmu, střety s projekty jiných 
investorů, cena SFDI Česká stavba roku 2009; 

� Cyklostezka Bezpráví–Choceň: ukončení fyzické realizace projektu ROP, oznámení o 
 změně na projektu, závěrečná monitorovací zpráva, žádost o platbu, zabezpečení 
 provozu; 
� Cyklostezka Ústí nad Orlicí–Potštejn: informace o přípravě pro podání žádosti do SFDI 
 v roce 2011; 
� POV 2010: poradenství, obnova veřejných prostranství; přehled veškerých dotací POV v 
 době trvání svazku; 
� Cyklo Glacensis 2010: informace o letošním ročníku a hrubá představa r. 2011; 
� Propagace (dosavadní oslavy 10 let, presentace Orlického cyklo&in-line království); 
� Ukončení projektu „Aktivní turistika v Česku“: závěrečná monitorovací zpráva a vyřazení 
 DHM. 

5.2. VH ROT schvaluje odpis pohledávky Aktivní turistika v Česku, ukončení pojistné smlouvy 
majetku DHM a předání DHM partnerským areálům projektu za zbytkovou (tedy nulovou) 
hodnotu.        (17/0/0)  

5.3. VH ROT bere na vědomí informaci o uzavření kolektivní smlouvy s OSA na rok 2010 
o veřejném provozování hudebních děl, podle zjištěného zájmu obcí jsou do smlouvy 
zapojeny tyto obce: Brandýs n. Orl., České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, 
Hnátnice, Jehnědí, Orlické Podhůří, Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Semanín, Sopotnice, 
Třebovice, Velká Skrovnice, Voděrady a Žampach.     (17/0/0)  

 
6. Projednání n ěkterých plánovaných činností v roce 2010 

6.1. VH ROT bere na vědomí informaci o projektu „Orlické cyklo&in-line království“ a schvaluje 
zapojení svazku ROT do projektu organizačně zastřešeného destinační společností Orlické 
hory a Podorlicko (IČ 72034459, se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, dále jen 
OHP).        (17/0/0) 

6.2. VH ROT schvaluje mimořádný členský jednorázový účelový neinvestiční příspěvek na 
přípravu projektu „Orlické cyklo&in-line království“ v letech 2010-2011 ve výši celkem 30 tis. 
Kč, který bude poukázán na účet OHP.      (17/0/0) 

6.3. VH ROT schvaluje podání žádostí o dotaci v rámci POV 2011 v těchto dotačních titulech 
a na tato témata s tím, že postup výběru dílčích neinvestičních akcí do žádosti je shodný 
s postupem v roce 2010:      (17/0/0) 
� DT 6: Management činnosti a agendy svazku obcí ROT (celkový rozpočet 250 tis. Kč) 
� DT7: priorita č. 1:  Úprava veřejných prostranství obcí ROT - dílčí akce obcí (celkový 

rozpočet cca 1,2 mil. Kč) 
� DT7: priorita č. 2: Sportoviště ROT - dílčí akce obcí (celkový rozpočet cca 1 mil. Kč)  

6.4. VH ROT vyzývá členské obce, aby sdělovaly své tipy na dílčí neinvestiční akce na výše 
uvedená témata POV 2011 do 31.8.2010 (ve tvaru: název dílčí akce, stručný popis 
předmětu, rozpočet v Kč vč. DPH) manažerské firmě OHGS s.r.o. (bezdekova@ohgs.cz).
       (17/0/0) 

6.5.  VH ROT bere na vědomí informaci o plánovaných akcích oslav 10 let trvání ROT (akce 
v některých členských obcích, královské cyklojízdy, výtvarná soutěž) a informaci o stavu 
příprav hlavních akcí oslav – Orlické cyklo&in-line klání (26.6.2010 v Cakli) a hlavní akce 
Den ROT (10.9.2010 v Brandýse nad Orlicí).    (17/0/0)  

6.6. VH ROT bere na vědomí informaci o přípravě společného projektu ROT zaměřeného na 
spolupráci základních škol v regionu a na zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání. 
       (17/0/0) 
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7. Rozpočet na rok 2010 a související záležitosti 
7.1. VH ROT bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ROT k 31.5.2010 na příjmové i 

výdajové straně dle předloženého podkladu.     (17/0/0) 
7.2. VH ROT bere na vědomí rozpočtová opatření učiněná Správní radou v rámci její 

kompetence (u dotací z veřejných rozpočtů bez omezení, v ostatních případech do výše 
rozpočtové rezervy rozpočtu ROT 2010).     (17/0/0) 

7.3. VH připomíná členským obcím termín k úhradě členského příspěvku na rok 2010 ve výši 
20,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele 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.       (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 
dle rozhodnutí SR na 100,- Kč/ks; kontaktujte Lenku Bezděkovou, OHGS s.r.o., tel. 465 
526 075, bezdekova@ohgs.cz  

8.2. Starosta Dl. Třebové Jaroslav Kašpar navrhuje uvažovat o společném návrhu označení 
obcí jednotnými tabulemi sdělujícími příslušnost obce k ROT.  Obecně kvitováno jako dobrý 
nápad, manažerské firmě OHGS se ukládá prozkoumat přibližné náklady a možnost dotace 
a předložit k dořešení na příštím zasedání SR.  
 

9. Závěr, usnesení  
9.1. VH bere na vědomí rekapitulaci jednotlivých již schválených bodů usnesení.  (17/0/0) 
 

 
 
Ověřili :  


