Usnesení z Valné hromady 2012-1 svazku obcí
Region Orlicko - Třebovsko

konané dne 15.6.2012, od 9.00 do 12:45 hodin v restauraci Na Mandlu v Řetové
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 : (x/y/z) = (pro/proti/zdržel se)
1. Zahájení
Jednání VH ROT zahájil předseda svazku Petr Tomášek; přítomné přivítala starostka Řetové
Hana Šafářová zajímavou informací o hostitelské obcí a zmínkou o přestavbě restaurace.
Předseda svazku po té přivítal hosty z MAS Orlicko a servisních organizací a ujal se řízení
schůze.
2. Schválení programu a volba orgánů VH
2.1. VH ROT určuje způsob rozhodování dnešní VH ROT aklamací
2.2. VH ROT schvaluje program VH dle pozvánky
2.3. VH ROT schvaluje orgány VH v následujícím složení :

(18/0/0)
(18/0/0)

Kašpar Jaroslav
Šafářová Hana

obec Dlouhá Třebová
obec Řetová

(18/0/0)

mandátová komise -

Keprt Dobromil

město Česká Třebová

(18/0/0)

ověřovatelé zápisu -

Novák Josef
Gremlica Libor

obec Orlické Podhůří
obec Třebovice

(18/0/0)

návrhová komise -

Zapisovatelem je jmenován Pavel Neumeister, manažer provozu svazku.
2.4. VH bere na vědomí informaci mandátové komise o počtu přítomných a kompetentních
zástupců členských obcí k hlasování: z 24 členů s hlasovacím právem přítomno na začátku
VH 18 členů.
V průběhu jednání se postupně dostavili další 3 členové, zároveň postupně 4 odešli; počet
hlasujících během jednání se pohyboval od 17 do 19; VH byla po celou dobu jednání
usnášeníschopná.
3. Výroční zpráva svazku obcí ROT za rok 2011
3.1. VH ROT bere na vědomí výroční zprávu o činnosti svazku obcí ROT za rok 2011
v předloženém znění, obsahujícím základní informace a dále informace o:
 hospodaření svazku a přijatých dotacích v roce 2011;
 charakteristice činnosti v roce 2011;
 krajských grantech a Programu obnovy venkova v roce 2011;
 investičních projektech a velkých projektech realizovaných z evropských fondů;
 akcích, propagaci a publicitě provedených v roce 2011;
 ostatní činnosti svazku v roce 2011.
(19/0/0)
4. Hospodaření svazku obcí ROT v roce 2011
4.1. VH ROT bere na vědomí informaci ekonoma/účetní svazku a revizní komise.
(18/0/0)
4.2. VH ROT schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí ROT za rok
2011 ze dne 20.2.2012.
(18/0/0 )
4.3. VH ROT schvaluje závěrečný účet svazku obcí ROT za rok 2011 a vypořádání
hospodářského výsledku bez výhrad.
(18/0/0)
4.4. VH upozorňuje všechny členské obce na zákon 250/2000 Sb., §39 odst.7 o nutnosti
předložit závěrečný účet svazku ROT za rok 2011 zastupitelstvu členské obce na
nejbližším veřejném zasedání po konání VH ROT.
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5. Informace o dosavadní činnosti ROT v roce 2012, využití dotací 2012
5.1. VH ROT bere na vědomí informaci o dosavadní činnosti ROT v roce 2012, a to informaci
o níže uvedených projektech a aktivitách:
 Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky: provoz, zahájení sezóny, pronájmy
billboardů a pozemků, postup v majetkoprávním vypořádání ubytovny Cakle a plošiny
Lanšperk, zprovoznění parkoviště Černovír, doplňkové investice v roce 2012, jednání
Řídícího týmu 24.5.2012, střety s projekty jiných investorů, monitorovací zprávy o
provozu projektu, seznam oprav, problematika pozemků cyklostezky a vztah k SFDI,
finanční rámec provozu projektu, úsilí o získání ÚR spojky Valdštejn – Šušek v r. 2012;
 POV 2012: poradenství, obnova veřejných prostranství – paritní přidělení 200 tisícové
získané dotace 5 cílovým obcím Semanín, Němčice, Orlické Podhůří, Hnátnice, Řetová;
přehled veškerých dotací POV v době trvání svazku;
 Cyklo Glacensis 2012: informace o 11. ročníku uskutečněném 18.5.2012;
 Průběh realizace dotovaného projektu „Škola hrou v kraji Komenského“;
 Průběh a závěr akce „Sdružené nákupy (komodity plyn a elektřina);
 Propagace svazku ROT (prezentace na veletrzích a prostřednictvím OHP, příprava
Orlického cykloklání na 30.6.2012 v Cakli a Dne regionu 7.9.2012 v Němčicích);
5.2. VH ROT bere na vědomí informaci o uzavření kolektivní smlouvy s OSA na rok 2011
o veřejném provozování hudebních děl v obecních rozhlasech, podle zjištěného zájmu obcí
jsou do smlouvy zapojeny tyto obce: Brandýs nad Orlicí, České Libchavy, Dlouhá Třebová,
Dolní Dobrouč, Hnátnice, Jehnědí, Libchavy, Orlické Podhůří, Přívrat, Rybník, Řetová,
Řetůvka, Semanín, Sopotnice, Sudislav nad Orlicí, Třebovice, Velká Skrovnice, Voděrady a
Žampach.
6. Projednání některých plánovaných činností v roce 2012
6.1. VH ROT schvaluje podání žádostí o dotaci v rámci POV 2013 v těchto dotačních titulech
a na tato témata s tím, že postup výběru dílčích neinvestičních akcí do žádosti je shodný
s postupem v roce 2012:
 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 (celk. rozp. cca 1 mil. Kč) (19/0/0)
6.2. VH ROT vyzývá členské obce, aby sdělovaly své tipy na dílčí neinvestiční akce na výše
uvedená témata POV 2013 do 31.8.2012 (ve tvaru: název dílčí akce, stručný popis
předmětu, rozpočet v Kč vč. DPH) manažerské firmě OHGS s.r.o., Lence Bezděkové,
bezdekova@ohgs.cz.
6.3. VH ROT pověřuje správní radu ROT podáním písemné přihlášky do 30.9 2012 o přidružené
členství v Místní akční skupině Orlicko, Divišova 669, 564 01 Žamberk, IČ 27034186 a
písemné žádosti o řádné členství od 1.6. 2013.
(14/0/3)
6.4. VH ROT pověřuje správní radu ROT přípravou a projednáním podmínek přidruženého
členství a řádného členství v Místní akční skupině Orlicko v souladu s předloženým
harmonogramem v prezentaci na VH ROT 15.6 2012. Ve smyslu stanov ROT je k podpisu
listin oprávněn předseda svazku a v případě jeho nepřítomnosti kterýkoliv z místopředsedů
svazku.
(15/0/2)
6.5. VH ROT žádá členské obce, aby projednaly ve svých zastupitelstvech začlenění územní
působnosti obce do území MAS Orlicko. Doporučený text usnesení: Zastupitelstvo
města/obce …….. schvaluje začlenění území města/obce …….. do územní působnosti
MAS Orlicko, Divišova 669, 564 01 Žamberk, IČ 27034186 jako přidruženého území až do
31.5. 2013 a jako řádného území od 1.6. 2013.
6.6. VH ROT doporučuje členským obcím, aby cíleně hledaly nové členy MAS Orlicko z řad
podnikatelů a neziskových organizací a dále aby hledaly aktivní a tvůrčí osoby do orgánů
MAS Orlicko, a to do Rady (výkonného orgánu), do výběrové komise, případně do
pracovních skupin pro přípravu nové strategie rozvoje MAS Orlicko na léta 2014 až 2020.
6.7. VH ROT doporučuje svým členům aktivně spolupůsobit při propagaci akcí pro veřejnost
pořádaných v roce 2012 svazkem: Orlické cykloklání 30.6.2012 v Cakli a Den regionu
7.9.2011 v Němčicích.
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7. Rozpočet na rok 2012 a související záležitosti
7.1. VH ROT bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ROT k 31.5.2012 na příjmové i
výdajové straně dle předloženého podkladu.
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 2012).
7.3. VH připomíná členským obcím, pokud tak ještě neučinily, termín k úhradě členského
příspěvku na rok 2012 ve výši 20,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele, k 31.5.2012
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.
8. Různé, diskuse
8.1. VH ROT 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. VH ROT bere na vědomí informaci o možném odkupu „Turistické a cykloturistické mapy
Orlicko-Třebovsko“ za režijní cenu 50 Kč; kontaktujte manažera svazku Pavla Neumeistera,
OHGS s.r.o., tel 728 954 076, neumeister@ohgs.cz.
8.3. Starosta Dlouhé Třebové informoval VH ROT, že v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace
bude dotčena cyklostezka svazku, její oprava bude respektovat původní požadavek svazku
na obnovu povrchu „v celé šíři“.
8.4. O přestávce jednání VH byly distribuovány mapy ROT dle požadavků členů, faktury á
50Kč/ks rozešle účtárna svazku.
8.5. Starosta Jaroslav Kašpar informoval VH ROT o taktice TOP 09 + STAN ke schválení
zákona o RUD v nadcházejícím 3.čtení. Zákon po schválení bude znamenat významné
posílení obecních rozpočtů.
8.6. Obce Řetová a Řetůvka požádaly o poskytnutí vyhledávací studie „Cyklokomunikace
Hrádek – Litomyšl“ pořízené svazkem v roce 2009: provede manažer.
9. Závěr, usnesení
9.1. VH ROT bere na vědomí rekapitulaci jednotlivých již schválených bodů usnesení. (17/0/0)
9.2. VH ROT stanovila jednání příští VH na pátek 7.12.2012 do Přívratu.
9.3. Tím byl program jednání vyčerpán, předseda svazku přítomným poděkoval za aktivní
přístup k jednání a VH ROT ukončil.

Ověřili :
Josef Novák

Libor Gremlica

Zapsal: Pavel Neumeister
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