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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Činnost svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko v roce 2008 zajišťovala
správní rada v souladu s plánem činnosti na rok 2008, schváleným valnou
hromadou, s využitím externích služeb odborných firem. Kontrolu činnosti
zajišťovala revizní komise.
Orgány svazku pracovaly v roce 2008 v tomto složení:
Valná hromada:

starostové všech 22 obcí
(červen 2008 přistoupila Obec Rybník)

Předseda:

Luboš Bäuchel

Místopředsedové: Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)
Josef Škeřík (Obec Sloupnice)
Správní rada:

Mgr. Luboš Bäuchel (Město Ústí nad Orlicí)
Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)
Josef Škeřík (Obec Sloupnice)
Jaromír Šebetka (Město Brandýs nad Orlicí)
František Šalda (Obec České Libchavy)
Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)
Antonín Jedlička (Obec Řetová)

Revizní komise:

Jan Smola (Obec Semanín) – předseda revizní komise
Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová)
Ing. Radoslav Budil (Město Česká Třebová)

Externí služby související se zajištěním základního chodu svazku obcí:
Manažer svazku obcí: OHGS s.r.o. - RNDr. Renata Šedová a Pavel Neumeister
Manažerská organizace zajišťuje základní administrativní chod svazku obcí: přípravu
podkladů, svolávání jednání, pořizování zápisů z jednání orgánů svazku a dalších
souvisejících jednání, komunikaci s ekonomickým úsekem (příprava a čerpání
rozpočtu, analytické účetnictví apod.), tipování možností na přípravu projektů a využití
dotací, přípravu a administraci drobných žádostí o dotace (krajské granty aj.), pracovní
zastupování svazku navenek, včetně publicity o činnosti ROT, vedení archivu svazku
obcí, vedení archivu a distribuci propagačních materiálů.
Ekonom svazku obcí: Město Ústí nad Orlicí - Ing. Josef Polák
Ekonom svazku vede kompletní účetní a ekonomickou agendu svazku, ekonomický
archiv svazku, analytickou evidenci o jednotlivých projektech, připravuje podklady a
sjednává úvěry, komunikuje s projektovým manažerem a s orgány svazku, zajišťuje
audit, předkládá závěrečný účet.
V roce 2008 se uskutečnilo celkem:
• 2 x zasedání Valné hromady
• 9 x zasedání Správní rady
• 1 x zasedání Revizní komise
K 31.12.2008 má svazek obcí ROT celkem 22 členů (19 obcí a 3 města).
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2. HOSPODAŘENÍ SVAZKU A DOTACE 2008
Výkonný orgán Správní rada postupovala podle schváleného plánu
a rozpočtu na rok 2008 a dále v souladu s pověřením valné hromady z prosince 2007
prováděla potřebné rozpočtové změny, zejména v souvislosti s využitím konkrétních
získaných dotací v roce 2008.
Souhrnný přehled přijatých dotací v kontextu dalších příjmů v roce 2008:
Dotace svazku ROT
Dotace od obcí na činnost ROT
Prodej obrazových publikací
Dotace na cyklokomunikace od SFDI
Dotace na cyklokomunikace od obcí
Dotace na cyklokomunikace od Pk
Ostatní dotace na cyklokomunikace
Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis
Dotace na poradenskou činnost od Pk
Dotace z EU a SR na Aktivní turistiku v Česku
Dotace od partnerů na Aktivní turistiku v Česku
Dotace na obnovu veřejných prostranství ROT od obcí
Dotace na obnovu veřejných prostranství ROT od Pk
Dotace od obcí - Cyklostezka UO - Potštejn
Dotace od od obcí na provoz cyklobusů
Cyklostezka Hrádoveckým údolím - dotace fy Unilever
Dotace od obcí na dětská a víceučelová hřiště
ostatní příjmy z fin.operací (úroky, pojistné)
Příjmy celkem

výše v tis.
700 905 Kč
58 750 Kč
7 642 000 Kč
5 158 713 Kč
0 Kč
61 835 297 Kč
73 000 Kč
75 000 Kč
6 968 324 Kč
38 750 Kč
508 207 Kč
500 000 Kč
385 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
275 000 Kč
34 540 Kč
84 403 486 Kč

Rozpočet svazku byl v roce 2008 následující:
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách
Příjmy celkem
92 474 000 Kč
87 488 000 Kč
Výdaje celkem
35 736 000 Kč
29 629 000 Kč
Saldo příjmů a výdajů
Financování
Základní běžný účet :

stav k 1.1.2008
3 240 406,- Kč

Výsledek
84 403 486 Kč
28 934 085 Kč
55 469 401 Kč
-55 469 401 Kč

stav k 31.12.2008
1 407 389,- Kč

Výrazné rozpočtové změny byly dány získáním a účelným využitím dotací,
jejichž přehled je uveden výše.
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3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI V ROCE 2008
Rok 2008 byl pro svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko velice činorodým
a živým rokem. Svazek obcí působil již standardně v oblasti péče o zájmy menších
obcí prostřednictvím zapojení do programu obnovy venkova, péče o turistickou
architekturu vlastněnou a udržovanou svazkem v regionu a v propagaci celého území.
Investičním aktivitám tradičné vévodily cyklostezky a nově také společný projekt
přípravy dětských hřišť.
Nadregionální marketingový projekt Aktivní turistika v Česku byl v roce 2007
ukončen a v roce 2008 probíhala fáze udržitelného provozu (byla podána monitorovací
zpráva) zajišťována areály, OHGS s.r.o. a externím manažerem, bez finančních
požadavků ROT.
V roce 2008 byla dokončena 2. etapa regionálního projektu „Aktivní turistika
na Orlicko – Třebovsku“ (cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky). Dne
18.4.2008 byly slavnostně předány veřejnosti cyklostezky Ústí nad Orlicí – Česká
Třebová v délce 10 km a Ústí nad Orlicí – Bezpráví v délce 5 km. V roce 2008 byla
podána žádost o dotaci na pokračování sítě cyklostezek a in-line drah, a to na
Cyklostezku Bezpráví – Choceň a v říjnu byla slavnostně podepsána smlouva
o otaci ROP, 1.2. Pokračovala projekční příprava cyklostezky Ústí n.O. – Potštejn
a Hrádoveckým údolím.
Připraven byl společný projekt do EU fondů (ROP 2.3), zastřešení ROT Dětská
hřiště ROT (se zapojením sedmi obcí svazku).
V roce 2008 svazek obcí pokračoval ve své běžné činnosti. Získal dotaci
z krajského grantu Programu obnovy venkova, tentokrát na Obnova center obcí
regionu Orlicko - Třebovsko a standardně na poradenskou činnost. Opět byly
úspěšně zorganizovány i tradiční akce Dny Regionu Orlicko – Třebovsko a Cyklo
Glacensis 2008. Propagace ROT na veletrzích proběhla v koordinaci s projektem
Destinační společností Východní Čechy.
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko se svými aktivitami a realizací velkých
nadregionálních projektů spolufinancovaných z evropských fondů řadí mezi zcela
výjimečné svazky obcí. Tyto aktivity kladou obrovské nároky na práci a odpovědnost
orgánů svazku a stále větší úkoly na management svazku. Výsledky projektů však
znamenají pro občany regionu a jeho návštěvníky značné přínosy a v rámci kraje
i státu stále roste prestiž regionu.

4.

KRAJSKÉ GRANTY, PROGRAM OBNOVY
VENKOVA

Region Orlicko – Třebovsko pravidelně využívá krajského grantu Pardubického
kraje, zaměřeného na obnovu venkova.
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Realizace projektů z Programu obnovy venkova v roce 2008
Dotační titul 6: Poradenské služby pro svazek obcí region Orlicko – Třebovsko
celkové náklady
107 143,- Kč
schválená dotace 75 000,- Kč (70%)
vlastní zdroje ROT 32 143,- Kč (30%)
Dotační titul 7: Obnova center obcí regionu Orlicko – Třebovsko
celkové náklady
1 008 207,- Kč
schválená dotace 500 000,- Kč (49,6%)
vlastní zdroje
508 207,- Kč (50,4%)
Realizovány byly tyto dílčí akce projektu:
České Libchavy - oprava osvětlení v obci Paseky

476 478,- Kč

Třebovice - oprava 4 ks informačních vitrín, oprava dětského hřiště

101 349,- Kč

Sopotnice - oprava stávajícího altánu, parkové úpravy před školou
78 936,- Kč
Přívrat - úprava parčíku A. Bennewitze, úprava parku v centru obce, 305 185,- Kč
instalace místopisných map
Podané žádosti o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2009 (září 2008)
Připraveny byly celkem 3 žádosti o dotace POV 2009:
Dotační titul 7: Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko - Třebovsko
(rozpočet projektu 1 mil. Kč, požadovaná dotace 700 tis. Kč)
Pro rok 2009 byla navržena realizace tohoto souboru dílčích projektů:
Sopotnice – obnova 4 ks autobusových zastávek a II. etapa
parkových úprav u ZŠ (výsadba lipové aleje)
Semanín – úprava parku na návsi a úprava návsi (cestičky,
výsadba dřevin, lavičky, oprava opěrných zídek a mostků)
Ústí nad Orlicí – Staré Oldřichovice – úprava zeleně a úprava
schodiště
Hnátnice – terénní úpravy – chodníky, zpevněné plochy,
doplnění osvětlení a zeleně
Orlické Podhůří - úprava prostranství kolem pomníku padlých
(chodníček, oplocení, zeleň)

300 000,- Kč
200 000,- Kč
120 000,- Kč
200 000,- Kč
180 000,- Kč

Dotační titul 7: Sportoviště Regionu Orlicko – Třebovsko
(rozpočet 580 tis. Kč, požadovaná dotace 406 tis. Kč)
Pro rok 2009 byl navržen následující rozsah prací:
Sopotnice – oprava povrchu sportovního hřiště
Řetová – dokončení opravy fotbalového hřiště (šatny oplocení,
sociální zařízení)
Orlické Podhůří – oprava oplocení, osvětlení a terénní úpravy
víceúčelového hřiště v obci Říčky

200 000,- Kč
200 000,- Kč
180 000,- Kč

5

Dotační titul 6: Management činnosti a agendy svazku obcí Region Orlicko –
Třebovsko
(rozpočet 200 tis. Kč, požadovaná dotace 100 tis. Kč)
Ostatní granty a dotace Pardubického kraje v roce 2008
Na Cyklo Glacensis 2008 byla poskytnuta dotace hejtmana Pardubického kraje (30 tis.
Kč) a Královéhradeckého kraje (20 tis. Kč),

5.

INVESTIČNÍ AKCE A VELKÉ
Z EVROPSKÝCH FONDŮ

PROJEKTY

Aktivní turistika v Česku (projekt SROP, opatření 4.1.1)
Tento národní marketingový projekt (www.aktivni-turistika.cz), spolufinancovaný
z programu SROP, opatření 4.1.1, Pardubickým krajem a 25 partnerskými areály
aktivní turistiky, byl ukončen v roce 2007. V roce 2008 probíhala fáze udržitelného
provozu (podána byla monitorovací zpráva), zajišťovaná areály, OHGS s.r.o.
a externím manažerem, bez finančních požadavků ROT.
Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku (Cyklostezky údolím Tiché Orlice
a Třebovky), projekt SROP, opatření 4.2.1
Jedná se o infrastrukturní nadregionální projekt, spolufinancovaný z programu
SROP, opatření 4.2.1., Pardubickým krajem, SFDI a 10-ti partnerskými obcemi
a OKČT Horal.
- V roce 2007 byla realizována celá 1. etapa projektu (ukončena k 30.9.2007)
- V roce 2008 byla dokončena 2. etapa projektu (cyklostezka Ústí n.O. – Česká
Třebová, cca 10 km a cyklostezka Ústí n.O. – Bezpráví,cca 5 km) dne 18.4.2008
předána k užívání veřejnosti.
- Skutečné náklady/výdaje v době realizace projektu SROP dle soupisek faktur
a účetnictví

1. etapa
2. etapa
projekt SROP

uznatelné
náklady
66.510.499,80
32.764.519,50
99.275.019,30

neuznatelné
náklady
9.763.095,09
3.313 .262,43
13.076.357,52

celkem
76.273..594,89
36.077.781,93
112.351.379,82
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-
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Projekt SROP byl v souladu s plánem ukončen k 30.6.2008. Mimo projekt
SROP běžely např. výdaje na pronájmy pozemků, bankovní poplatky. Po
ukončení projektu SROP financování akce ze společných prostředků partnerů
pokračuje (úroky, poplatky, pronájmy a výkupy pozemků, údržba, opravy,
kalamity, doplňky investiční i neinvestiční, management, pojištění atp.)
K 30.9.2008 byla v právní moci všechna kolaudační rozhodnutí. Obecná
kolaudační rozhodnutí obsahují parcely nového stavu (mají nová čísla dle
oddělovacích geometrických plánů).
Projekt byl průběžně dozorován autorským dozorem, technickým dozorem
investora a manažerskou organizací. Na řízení projektu se podílí Ŕídicí tým
projektu (zástupci 10 + 1 partnera, SR ROT a managementu, v roce 2008
proběhla 2 jednání) a na výkonné úrovni SR ROT.
V roce 2008 byla vypracována 1 průběžná monitorovací zpráva a závěrečná
zpráva za 2.etapu )a celý projekt) s vyúčtováním 2. etapy. (dotace dle zdrojů
viz tabulka níže).
Zdroje financování projektu SROP – předpoklad (rozpočet) a skutečnost
(náklady/výdaje) dle účetnických organizací 72 a 73
Úvěr na předfinancování 1. etapy 43 mil. Kč – byl vyčerpán a splacen, totéž úvěr
na předfinancování 2.etapy 22 mil. Kč. Úvěr na spolufinancování projektu 35 mil.
Kč byl čerpán pouze částečně v objemu 16,269 mil. Kč a před závěrem jsou
jednání s KB o prodloužení doby čerpání do r. 2009 za účelem výkupu pozemků
a o přepočet splátek jistiny na skutečně čerpaný objem (snížení z 3, 5 mil. Kč
ročně na 1,827).

dotace SROP (max)
Pardubický kraj
SFDI
vlastní prostředky
součet
v tom uznatelné
(organizace 72)
neuznatelné
(organizace 73)

rozhodnutí MMR
7.6.2006
65.000.000,00
7.726.010,00
0,00
41.088.756,00
113.814.766,00

rozhodnutí MMR
27.6.2008
65.000.000,00
7.726.010,00
15.640.000,00
40.677.430,21
122.090.031,21

61.835.297,00
9.816.010,00
15.640.000,00
25.060.069,82
112.351.376,82

podíl %
z celku
55,037
8,737
13,921
22,305
100,000

SROP %
z uznatel.
62,287

103.786.326,00

103.786.326,00

99.275.019,30

88,361

100,000

10.028.440,00

18.303.705,21

13.076.357,52

11,639

skutečnost

- Zdroje financování projektu SROP – předpoklad (rozpočet) a skutečnost
(náklady/výdaje) dle účetnických organizací 72 a 73
- Cyklostezky jsou průběžně propagovány v tisku, místních mediích, veletrzích
a prezentovány na konferencích (Cycloway Jizera). Podrobné popisy tras budou
k dispozici na webu regionu. ještě letost bude vydán dotisk základních letáků.
V roce 2009 bude připravena velká kampaň. Monitoring svědčí o vysokém zájmu
veřejnosti.
- Součástí propagace jsou m.j. bilboardy u stezek, které je možné pronajmout
a finance použít na provozní výdaje. ŘT souhlasí s oslovením firem i veřejnosti za
účelem sponzoringu provozu. Od r. 2009 bude organizováno otevírání (duben)
a zavírání (říjen) sezóny na stezkách.
- V roce 2008 byly pořízeny doplňkové investice za 228.240,- Kč (doplnění
dopravního značení dle norem SFDI a odpočívka v Dlouhé Třebové). ŘT
souhlasil s realizací dalších doplňkových investic v roce 2009/2010 (parkoviště
Letohrad, odstavné plochy v Černovíře a Klopotech).
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- Majetek je smluvně pojištěn. Je zajištěn provoz. Jsou uzavřeny tři smlouvy na
údržbu v základním rozsahu za 256.716,- Kč ročně. Opraveny byly následky
povětrnostní kalamity (83.300,- s protiplněním pojišťovny 33.300,-) a následky
vandalských útoků (21.270,-). Z provozních prostředků byly letos hrazeny úroky
z úvěrů (k 30.11. činily 504.270,56 Kč), dále bankovní poplatky, nájemné za
pozemky, agenda pozemků, drobné neinvestiční doplňky odpočívek, opravy
dopravního značení. K 5.11. bylo vynaloženo 1.266.401, 37 Kč provozních
nákladů. Do konce roku je výhled cca 793.000,- Kč, celkem tedy očekávaná
skutečnost je cca 2.060.000,- Kč provozních (neinvestičních) výdajů v roce
2008 vynaložených mimo projekt SROP a účetnicky vedených na organizaci 71.
ŘT souhlasil s rozšířením údržby zejména v oblasti zametání a odvozu
odpadků, k tomu bude sjednána služba „cestáře“. Zimní údržba prováděna
nebude.

Cyklostezka Bezpráví - Choceň (projekt ROP, oblast podpory 1.2)
Jedná se o druhou část projektu, spolufinancovaného 10 obcemi na základě
partnerské smlouvy. V roce 2007 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení,
které bylo v roce 2008 získáno. Žádost o dotaci z ROP 1.2 byla podána k 30.6.
v 09:32:06 hod; Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0410/S podepsána 14.10.2008.
Projekt má registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00410
- Z 11 výběrových řízení byla ukončena 2 (001 – zpracování žádosti = OHGS ÚO;
002 – organizace výběrových řízení = BKN Vysoké Mýto).
- Financování úseku je spolehlivě zajištěno v souladu s původním principem
vnímání cyklostezek údolími řek jako celku. Původní tabulka CF je udržitelná.
Rozp. projektu ROP
celkem
hlavní způsobilé výdaje
vedlejší způsobilé
výdaje
nezpůsobilé výdaje

27.696.871,00
25.430.921,00
95.200,00

Finanční zdroje
celkem
dotace ROP (max)
vlastní prostředky
(min)

27.696.870,82
18.889.329,41
8.807.541,41

2.170.749,00

- Plánované termíny fyzické realizace : zahájení 03/2009, dokončení 03/2010.
Cyklostezka Ústí nad Orlicí – Potštejn s vazbami na okolní turistické cíle
- V roce 2008 pokračovala přípravná fáze projektu s 10 pracovními výbory
zainteresovaných obcí (Libchavy, České Libchavy, Sopotnice, Potštejn, Záchlumí
a Ústí n.O.). Ze sdružených prostředků byla pořízena DÚR, získána práva
k pozemkům. V současné době je podána žádost o ÚR a zpracovávají se
podklady pro podíly partnerů. Cílem je zajistit v roce 2009 DSP a podat žádost
o dotaci z ROP 1.2. Akce se odehrává pod hlavičkou ROT.
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Cyklostezka Hrádoveckým údolím
- Na základě zadávacího řízení je u f. Kvarta Choceň objednána vyhledávací
studie. K úhradě bude m.j. použit výtěžek ze soutěže Unilever – Sprinter roku.
Dne 30.12.2008 se koná startovací pracovní výbor.
Cyklostezka Valdštejn – Šušek
- ROT inicioval úvodní jednání zainteresovaných, z něhož resultovala skica
s odhadem nákladů. Pokračování přípravy je odvislé od spoluúčasti obcí „na
trase“.
Dětská a víceúčelová hřiště Orlicko – Třebovska
- ROT zahájil přípravu regionálního projektu „Dětská a víceúčelová hřiště
Orlicko – Třebovska“ pro podání žádosti o dotaci do ROP, 2.3 (v lednu 2009).
Se svými dílčími akcemi se zapojily obce : Semanín, Sloupnice, Řetová, Řetůvka,
Dlouhá Třebová, Orlické Podhůří a Brandýs nad Orlicí.

6.

AKCE, PROPAGACE A PUBLICITA

V roce 2008 byly opět pořádány akce zaměřené na propagaci regionu a jeho
činnosti na veřejnosti:
Tradiční mezinárodní propagační cyklojízda Cyklo Glacensis 2008 se
tentokrát konala dne 16.5.2008 a to pod záštitou pana Romana Línka. Akce byla
podpořena dotacemi hejtmanů Pardubického i Královéhradeckého kraje a byla
spolufinancována partnerskými svazky a městy. Z území ROT vyjely týmy z Ústí nad
Orlicí, České Třebové, Brandýsa nad Orlicí a Sopotnice a další týmy vyjely z dalších
českých i polských měst. Mezisetkání českých a polských cyklistů a zástupců
samospráv se uskutečnilo na hranici v Orlickém Záhoří – Mostovicích a odtud již
následovala společná cesta do cíle v polském lázeňském městečku Polanica Zdroj.
Tato akce zahájila v květnu cykloturistickou sezónu v česko - polských příhraničních
regionech.

Opět byla uspořádána tradiční propagační akce Den Regionu Orlicko –
Třebovsko na níž region představuje svou činnost za uplynulý rok. Akce byla
uspořádána dne 12.9.2008. Cyklojízda vedla po trase Česká Třebová – Ústí nad Orlicí
– Orlické Podhůří – Velká Skrovnice – Brandýs nad Orlicí – Jehnědí a Džbánov se
zakončením v hasičském areálu Na Mlejnici ve Sloupnice, kde byl připraven kulturní
program (ochotnické divadlo) a bohaté občerstvení. Účastníci cyklojízdy se mohli
připojit k propagační jízdě v jakémkoli místě trasy.
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V areálu TJ Sokol Lhotka proběhlo dne 18.4.2008 slavnostní otevření 2. etapy
cyklostezek Regionu Orlicko – Třebovsko, za hojné účasti veřejnosti, politiků
a médií. V rámci programu probíhaly sportovní soutěže a bylo připraveno bohaté
občerstvení.

V intencích rozpočtu a plánu činnosti proběhlo zajištění propagace,
medializace a publicity ROT distribucí propagačních materiálů na stáncích
Regiontour v Brně a Holiday World v Praze a formou speciálně vyrobených cyklo
bilboardů na veletrhu For Travel v Praze – Letňanech.

Presentace na veletrhu Regiontour Brno

V roce 2008 bylo distribuováno 170 ks Obrazové publikace Orlicko –
Třebovsko v proměnách tisíciletí. 120 ks odebraly obce ROT a 50 ks odebralo
knihkupectví Flétna, které na základě komisionářské smlouvy zajišťovala distribuci této
publikace v síti svých prodejen.
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Vydáno bylo druhé vydání propagačního materiálu Cyklostezky&in line
dráhy údolím Tiché Orlice a Třebovky (10 000 ks česká verze, 5 000 ks německá,
5 000 ks polská, 3 000 ks anglická, 1 000 ks italská). Česká verze byla komplet
distribuována (přes partnery a regionální IC přilehlé části republiky), jazykové mutace
jen částečně (doběhne na veletrzích v dalších letech a přes zahraniční partnery).
Průběžně byly zveřejňovány tiskové zprávy o projektech a akcích ROT. ROT také
inzeroval v časopise Cestujeme po Čechách.
V roce 2008 byla také dokončena rekonstrukce webových stránek www.orlickotrebovsko.cz (RESAL s.r.o.) a naplněna aktuálními daty. V současné době probíhá
podrobné zpracování rubriky cyklo&in line, jazykové mutace budou vloženy v roce
2009.

7.

OSTATNÍ ČINNOST

V roce 2008 vyvíjel také Region Orlicko – Třebovsko další činnosti v souladu se
schváleným plánem a související s cíli a posláním svazku obcí. Jedná se o aktivity,
pečující o majetek svazku (drobnou turistickou architekturu), aktivity prospěšné pro
všechny členské obce, pro občany regionu a směřující k přípravě dalších projektů
regionu. Výčet těchto činností je následující:
•

proběhla údržba a obnova rozsáhlého sortimentu drobné turistické
architektury vlastněné regionem:
- 2x sečení trávy u odpočívadel, nátěry, úklid odpadků
- 14x ročně drobné opravy odpočívadel a to z vlastních prostředků mimo
dotační granty.
Kromě běžné údržby byla provedena i tato obnova:
- náhrada tabule geologického muzea č. 2 Pod Andrlovým Chlumem
- doplnění dvou 2 tabulek a 2 sloupků cykloznačení
- montáž 2 odpadkových košů (Klopoty, Nad letištěm)
- zrušení zarostlého vyhlídkového místa Třebovské stěny
- oprava 2 střech tabulí geologického muzea (Klopoty, nádraží ČD)
- výměna sedací soupravy nad Dlouhou Třebovou
- náhrada ukradeného odpočívadla na Šušku
- výměna 1 ks cykloturistické mapy
- oprava prolézačky na Kozlově (instalace až v roce 2009)

•

ROT se nadále podílel na přípravě regionálního projektu Vodácká řeka Orlice

•

svazek obcí byl zapojen do činnosti občanského sdružení MAS Karel, ale z důvodu
nezískání dotace byla existence sdružení ke konci roku ukončena

•

pro obce, které projevily zájem, zajistil ROT uzavření kolektivní smlouvy s OSA,
týkající se provozu veřejných rozhlasů v obcích

•

na základě rozhodnutí valné hromady byla v červnu 2008 přijata do svazku ROT
obec Rybník
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•

ROT přispěl na provoz cyklobusů z Podorlicka do Orlických hor

•

dne 14.3.2008 uspořádal svazek obcí seminář „Revitalizace krajiny“

•

zástupci ROT se celý rok zúčastňovali řady akcí nad formováním destinačního
řízení a společné propagace a medializace turistické oblasti Orlické hory
a Podorlicko, kam ROT patří

Doplňující a podrobnější informace k uvedeným informacím a k projektům
poskytne na vyžádání manažerská firma OHGS s.r.o. na níže uvedeném kontaktu.
V sídle OHGS je také na základě smlouvy veden centrální archiv svazku obcí, do
kterého mohou členové svazku obcí nahlížet a v případě potřeby pořizovat kopie
vybraných částí dokumentů.

RNDr. Renata Šedová a Pavel Neumeister
OHGS s.r.o., za management svazku obcí ROT
Mgr. Luboš Bäuchel – předseda svazku obcí ROT

Kontakt :
OHGS s.r.o. , 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 526 075, sedova@ohgs.cz
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