
 

 1 

Usnesení z Valné hromady svazku obcí  Region Orlick o - Třebovsko 
konané dne 27.3.2009, od 9:30 do 12:00 hodin  

v ob řadní síni na radnici v České T řebové  
 

Používané zkratky :  ROT – svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko, SR – správní rada,  
        VH – Valná hromada, POV – Program obnovy venkova 
Výsledky hlasování : (    /    /    )  = (pro/proti/zdržel se) 
 

1. Zahájení 
 

2. Schválení programu a volba orgán ů VH 
- VH schvaluje program VH dle pozvánky s dílčím doplněním konkrétního obsahu jednotlivých 

bodů a případnou změnou pořadí jednacích bodů (17/0/0) 
- VH schvaluje orgány VH v následujícím složení : 
 návrhová komise (17/0/0) 

Josef Škeřík (Obec Sloupnice) 
   Antonín Jedlička (Obec Řetová)  
   Libor Gremlica (Obec Třebovice)  
 mandátová komise (17/0/0)  
   Petr Tomášek (Město Brandýs n.Orl.) 
   Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová) 

  Libor Zajíček (Obec Rybník) 
ověřovatelé zápisu (17/0/0) 

   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 
17 členů; v průběhu se dostavil další 1 člen a 1 člen v průběhu VH opustil, počet hlasujících se 
během jednání pohyboval mezi 17 a 18 členy, VH byla po celou dobu jednání  
usnášeníschopná 

 
3. Vstup svazku obcí ROT do zájmového sdružení práv nických osob Orlické hory                 

a Podorlicko 
 
- Valná hromada svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí 

nad Orlicí na jednání dne 27.3.2009 odsouhlasila, aby se svazek obcí Region Orlicko – 
Třebovsko stal zakladatelem zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko 
se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (17/0/0). 

- Valná hromada svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí na jednání dne 27.3.2009 vyslovila souhlas s textem Zakladatelské smlouvy                     
a Stanov zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko se sídlem Panská 
1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (17/0/0). 

- Valná hromada svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí na jednání dne 27.3.2009 pověřila předsedu svazku obcí Region Orlicko – 
Třebovsko Mgr. Luboše Bäuchela k zastupování svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko na 
ustavující Valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko  se 
sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou konané dne 21.4.2009 v Letohradě 
(17/0/0). 

- Valná hromada svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí na jednání dne 27.3.2009 schválila, aby zástupcem svazku obcí Region Orlicko – 
Třebovsko, delegovaným do Dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob Orlické hory 
a Podorlicko se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou byl  pan Mgr. Luboš 
Bauchel (17/0/0). 

- Valná hromada svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí na jednání dne 27.3.2009 schválila vstupní poplatek svazku obcí Region Orlicko - 
Třebovsko dle Stanov zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko se 
sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ve výši 2,-- Kč za každého bydlícího 
obyvatele na území členských obcí svazku Region Orlicko - Třebovsko ke dni 1.1.2008. 
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4. Projednání spole čných zájm ů a projekt ů regionu a možnosti jejich podpory  
 

- VH bere na vědomí informaci o podpoře provozu venkovských prodejen z krajského grantu 
POV (17/0/0) 

 
- VH bere na vědomí informaci o dotacích na sběrné dvory a nakládání s odpady a pověřuje 

správní radu zajištěním dotazníkového průzkumu požadavků obcí, týkající se nakládání 
s odpady (sběrné dvory, malé obecní kompostoviště, kompostéry do domácností apod.) 
s cílem případného sestavení společného projektu svazku, pokud možno s využitím dotací 
(OPŽP, krajské granty aj.) (18/0/0)  

 
- VH bere na vědomí informaci o prvcích zvyšujících bezpečnost dopravy v obcích – 

zpomalovací tabule apod. a pověřuje správní radu zajištěním dotazníkového průzkumu obcí 
v této oblasti s cílem přípravy případného společného projektu, pokud možno s využitím dotací 
(SFDI – bezpečné obce aj.) (18/0/0) 

 
- VH bere na vědomí předběžnou informaci o krajském programu POV 2009 a schvaluje využití 

krajem poskytované dotace ve výši 500 tis. Kč v dotačním titulu 7 (Obnova veřejných 
prostranství ROT) rozdělit tuto dotaci na pětiny mezi 5 dílčích akcí Sopotnice, Semanín, Ústí 
n.O. (Staré Oldřichovice), Hnátnice, Orlické Podhůří (18/0/0) 

 
- VH bere na vědomí informaci o podpoře primárního (základního) vzdělávání a pověřuje správní 

radu, aby se blíže zabývala přípravou případného společného projektu za svazek pro základní 
školy v území s využitím dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – předběžně 
projevuje zájem 7 obcí pro základní školy (18/0/0)  

 
5. Různé, diskuse  

 
- VH bere na vědomí informaci o podpoře hasičů v obcích (17/0/0) 
 
- VH bere na vědomí informaci o podpoře územně plánovacích dokumentací - dotace 

z Integrovaného operačního programu (17/0/0) 
 
- VH bere na vědomí pozvání a informaci o akci Zahájení sezóny na cyklo&in-line stezkách 

Orlicko – Třebovska, konané dne 17.4.2009 od 15:30 hodin u zimního stadionu v Ústí n.O. dle 
plakátů, rozdaných na VH (17/0/0) 

 
- VH žádá zástupce členských obcí, aby k rukám R. Šedové (sedova@ohgs.cz) zaslali seznam 

zastupitelů a jejich e-mailů za účelem možnosti zasílání tiskových zpráv a pozvánek na akce 
pořádané ROT (lze zaslat i kontakty na další osoby z obce, které by mohly tyto informace 
zajímat, vč. kontaktů na zpravodaje a tiskové mluvčí obcí a měst ) (17/0/0) 

 
- VH  doporučuje vyslat delegaci za radním PK pro cestovní ruch JUDr. Miroslavem Stejskalem 

a za hejtmanem PK Mgr. Radko Martínkem za účelem seznámení s projekty a aktivitami 
Orlicko – Třebovska (17/0/0) 

 
 

6. Závěr, usnesení  
 

- VH bere na vědomí rekapitulaci jednotlivých již schválených bodů usnesení (17/0/0).  
 
 
Ověřili :  


