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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko vznikl v roce 2000 transformací ze Sdružení
Orlicko-Třebovsko, a to v souvislosti se novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
Základním dokumentem upravujícím činnost svazku jsou Stanovy v aktualizovaném znění
č.4 ze 14.12.2007 a s dodatkem č. 1 z 20.6.2008, nyní v aktualizovaném znění č. 5 z 2.12.2011. Pro
činnost svazku jsou platné zákony ČR, zejména vztahující se k územně-samosprávným celkům, a
standardy Evropské unie, u dotovaných projektů rovněž pravidla donátorů. Činnost svazku obcí
Region Orlicko - Třebovsko v roce 2012 zajišťoval jeho výkonný orgán - správní rada v souladu s
plánem činnosti na rok 2012, schváleným valnou hromadou dne 2.12.2011, s využitím
externích služeb odborných firem. Kontrolu činnosti zajišťovala revizní komise. Detail
financování a provozu cyklostezek řeší Řídící tým deseti partnerů. Zápisy z jednání SR i VH jsou
rozesílány všem členům svazku, informačním kanálem je i web svazku www.orlicko.trebovsko.cz.
Orgány svazku pracovaly v roce 2012 v tomto složení:
Valná hromada:
Předseda:

starostové všech 24 obcí
Petr Tomášek (Město Brandýs nad Orlicí)

Místopředsedové:

Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)
Josef Škeřík (Obec Sloupnice)

Správní rada:

Petr Tomášek (Město Brandýs nad Orlicí)
Miloš Barvínek (Obec velká Skrovnice)
Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)
Josef Škeřík (Obec Sloupnice)
Pavel Šisler (Obec Dolní Dobrouč) – zvolen na VH ROT 10.6.2011
Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)

Revizní komise:

Jan Antušek (Obec Sopotnice)
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, částečně
Lenka Bezděková (POV) a Veronika Peterková (školy) a Silvie Králová (propagace) a Ing.
Vladimír Hofrichter (web svazku).
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, agenda daně z nemovitostí, doplňování informací na web svazku,
vedení archivu a distribuce propagačních materiálů, pošta fyzická i elektronická.
Ekonom svazku obcí: Město Ústí nad Orlicí - Ing. Josef Polák, účetní Věra Zemanová
Ekonom svazku vede kompletní účetní a ekonomickou agendu svazku včetně rozpočtu svazku a
jeho změn, související statistiku, 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.
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Pozemkové agendy, posudky: VAFEL s.r.o. Ústí nad Orlicí - JUDr. Václav Felgr (komplexní
agenda pozemků, především na cyklostezkách); Ing. Rudolf Junger a Ing. Zdeněk Šeda (znalecké
posudky na oceňování nemovitostí pro finanční úřady).
Údržba a opravy na cyklostezkách: tyto činnosti provádějí dodavatelsky odborné organizace
služeb Tepvos Ústí nad Orlicí, TS Letohrad, TS Choceň, Eko Bi Česká Třebová na základě
dlouhodobých smluv vykonávají v daných termínech standardní činnosti (zametání, sečení, prořezy,
odmetání, odvodňovací systémy, kontrolu dopravního značení, revize lávek a prolézaček, odvoz
odpadků, nátěry, drobné opravy). reagují ovšem i na výzvu v důsledku např. povětrnostních vlivů.
KČT Horal Ústí nad Orlicí na základě roční smlouvy provádí na výzvu služby cestářské (reakce
na důsledky dešťů a vichřic či vandalů).
Pojištění: Kooperativa VIG (živelní pojištění, odcizení, vandalismus, odpovědnost za škodu).
Bankovní služby: Komerční banka a.s.Praha (běžný účet, 2 zvláštní účty, 2 úvěrové účty).
Drobná architektura: KČT Horal (údržba a opravy souboru externí drobné architektury =
mapovnice, ukazatele, značky, odpočívky, útulny, geologické a přírodní muzeum v přírodě,
odpadkové koše).
Internetové služby: Orange-Green Resal Ústí nad Orlicí (doména, technické provozování webu,
inovace webu).
Ostatní dodávky: doplňkové investice, propagační materiály, organizace některých akcí (Cyklo
Glacensis, Orlické cykloklání, Den regionu,), geometrické oddělovací plány jsou zadávány
individuálně případ od případu v režimu VZMR organizátorům či firmám.
V roce 2012 se uskutečnilo celkem:
• 2 x zasedání Valné hromady
• 11 x zasedání Správní rady
• 1 x zasedání Revizní komise
Na VH ROT dne 15.6.2012 bylo přijato důležité usnesení o přidruženém členství v MAS Orlicko
s následnou možností členství řádného. Vstupem do MAS je umožněno širokému spektru žadatelů
získat dotace z programu Leader po roce 2014, podmínkou je pochopitelně souhlas jednotlivých
obcí s činností MAS na jejich správním území. Několik členských obcí ROT je zapojeno do
činnosti jiných MAS (Velká Skrovnice, Orlické Podhůří, Sloupnice, Němčice), ty samozřejmě
nemohou participovat na aktivitách MAS Orlicko. Podrobnosti na www.mas.orlicko.cz, kde je
rovněž k dispozici výroční zpráva 2012.
Aktivity destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, jejímž je ROT spoluzakladatelem, jsou
podrobně popsány ve výroční zprávě a ta i další údaje jsou k dispozici na webu www.dsohp.cz.
K 31.12.2012 měl svazek obcí ROT celkem 24 členů (21 obcí a 3 města) s celkem 48.248
obyvateli.
Členský

příspěvek je několik let neměnný a činí 20 Kč na obyvatele.

2. HOSPODA Ř ENÍ SVAZKU A DOTACE 2012

Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok
2012 a dále v souladu s pověřením Valné hromady z prosince 2011 prováděla potřebné rozpočtové
změny, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací v roce 2012. Rozpočtové
změny v průběhu roku 2012 byly dány zejména přijetím dotací, a to z POV (od PK i od čerpajících
obcí), na cyklo Glacensis (od měst a svazků a krajů) a na projekt „Škola hrou v kraji Komenského
(OPVK). Drobné změny rozpočtu souvisely s prodejem publikací a map. Finančně i časově
náročnějšími se trvale ukazují výkupy pozemků pro cyklostezky (financováno v principu
z příspěvků partnerů cyklostezek).
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Souhrnný přehled přijatých dotací a dalších druhů příjmů a přehled výdajů v roce 2012 zobrazuje
následující tabulka:
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis. Kč)
Upravený
rozpočet

Plnění k 31.12.2012

% k uprav.
k rozpočtu

0
387
0
6913
7300
2778
1405
4183
3117

0
446
313
9073
9832
6227
458
6685
3147

0
361
313
9071
9745
5559
409
5968
3777

0
81
100
100
99
89
89
89
120

0
-3117
0
0

0
-3117
-30
0
0
-3147
-

0
-3117
-660
0
0
-3777
-

Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Změna stavu na bank.účtech
Fond sociální
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek ( - ), ztráta ( + )

Základní běžný účet :

-3117

stav k 1.1.2012
325 878 Kč

3. CHARAKTERISTIKA

100

120

stav k 31.12.2012
985.500 Kč

Č INNOSTI V ROCE 2012

Rok 2012 byl pro svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko opět velice činorodým a živým.
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, rutinní je již společný vztah k OSA pro obecní rozhlasy.
Investiční aktivity byly v roce 2012 minimální a týkaly se doplňků cyklostezek; v provozní oblasti
byl jedním z hlavních bodů systém cyklostezek, dále program obnovy venkova (grant
Pardubického kraje na management svazku a na obnovu veřejných prostranství) a administrativně
rozsáhlá realizace sdruženého nákupu plynu a elektřiny pro období 05/2012 – 06/2013 (akce
skončila celkovou teoretickou úsporou pro zapojené partnery 2,275 mil. Kč; z toho byly uhrazeny
přímé náklady – odměna organizátorovi soutěže 29%). Na elektronickou aukci navázalo
vyjednávání i pro další období a s dodavateli byly dohodnuty výhodné ceny až do konce roku 2014.
Žádost o 100% dotaci na projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ z EU OPVK,
předložená 30.6.2011, byla vyhodnocena k podpoře. Dne 10.2.2012 byla podepsána smlouva
s celkovými rozpočtovanými způsobilými výdaji 4,756 mil. Kč a 1.3.2012 byla zahájena realizace
projektu, jehož podstatou je tvorba výukových materiálů se zohledněním místních daností. Svazek
ROT se m.j. stal zaměstnavatelem cca 30 osob se vší související agendou. Ke dni kompletace této
zprávy je projekt v závěrečné fázi realizace: smlouvy s dodavateli (výběrová řízení, administrativa,
vybavení, grafika, tisk, web) jsou uzavřeny, výukové materiály jsou po ověření před tiskem a budou
zaváděny do výuky. Svazek se v roce 2012 vyrovnal s financováním projektu bez jakéhokoliv
ohrožení cash-flow. Fyzické ukončení projektu se předpokládá koncem roku 2013, finanční
k 28.2.2014.
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Nadregionální marketingový projekt Aktivní turistika v Česku, realizačně ukončený v roce
2007, z hlediska ROT definitivně skončil v roce 2011 a ve smyslu dotačních pravidel jsou
archivovány dokumenty.
V roce 2012 pokračoval rutinní provoz projektu „Aktivní turistika na Orlicko –
Třebovsku“ (cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky) vzniklého dvoufázově, tedy fází
prvou, realizovanou v programu SROP a dokončenou 18.4.2008, a druhou fází – Cyklostezkou z
Bezpráví do Chocně - realizovanou v programu ROP a předanou veřejnosti do užívání dne
4.9.2009 a finančně ukončenou 30.4.2010. Síť cyklostezek a in-line drah pořízená svazkem ROT
tím dosáhla celkové délky 40 km a ve spojení s úseky sousedních svazků (Choceň – Vysoké Mýto a
Letohrad - Žamberk) jsou uživatelům k disposici spojité cyklostezky dlouhé 60 km.
V roce 2012 svazek obcí pokračoval ve své běžné činnosti zahrnující informační servis pro
svazku, vztah k OSA, péči o majetek, koordinaci a propagaci. Získal dotaci z krajského
grantu Programu obnovy venkova, tentokrát na Obnovu veřejných prostranství Regionu Orlicko
– Třebovsko a standardně na poradenskou činnost. Opět byly úspěšně zorganizovány i tradiční
akce Dny Regionu Orlicko – Třebovsko (již po dvanácté) a Cyklo Glacensis 2012 (jedenáctý
ročník, spolufinancovaný participujícími partnery) a Orlické cykloklání (celkově po čtvrté, poprvé
ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka). Propagace ROT na veletrzích proběhla v
koordinaci s Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, jejímž je ROT spoluzakladatelem.
Svazek ROT vydal zdařilou cykloturistickou mapu v měř. 1:25000, která je za režijní cenu
distribuována obcím a do IC, podobně jako reprezentační publikace ze skladových zásob.

členy

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko se svými aktivitami a realizací velkých
nadregionálních i místních projektů (a jejich úspěšným provozem), spolufinancovaných v realizační
fázi z evropských fondů či dalších externích zdrojů, dlouhodobě řadí mezi zcela výjimečné svazky
obcí. Tyto aktivity kladou obrovské nároky na práci a odpovědnost orgánů svazku a stále větší
úkoly na management svazku. Opakovaně se potvrdilo, že výsledky projektů znamenají pro občany
regionu a jeho návštěvníky značné přínosy a v rámci kraje i státu stále roste prestiž regionu.

4.

KRAJSKÉ GRANTY, PROGRAM
VENKOVA V ROCE 2012

OBNOVY

Region Orlicko – Třebovsko pravidelně využívá krajského grantu Pardubického kraje,
zaměřeného na obnovu venkova (POV), v posledních letech objem získaných prostředků skokově
poklesl, Pk postupuje metodou „každému svazku stejně“. Možnost obcí požádat o dotaci z POV
individuálně samozřejmě zůstává zachována.
Realizace projektů z Programu obnovy venkova v roce 2012
Dotační titul 6: Poradenské služby pro svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko
celkové náklady
220 000,- Kč
schválená dotace
30 000,- Kč (13,64 %)
vlastní zdroje ROT
190 000,- Kč (86,36 %)
Dotační titul 7: Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko
celkové náklady
341 220,- Kč
schválená dotace
200 000,- Kč (58,61 %)
vlastní zdroje (příspěvky obcí)
141 220,- Kč (41,39 %)
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Detail POV 2012 , DT 7 - obnova veřejných prostranství:
náklady celkem

Obec
Semanín
Němčice
Orlické Podhůří

Řetová

Celkem

Aktivity projektu POV 2012
úprava prostranství u bytových
domů - přístřešky na dřevo
obnova veřejných prostranství v
obci - komunikace, chodníky,
oplocení, parkové úpravy, mobiliář
oprava a zateplení fasády obecního
úřadu v Dobré Vodě
úprava prostranství před obecním
úřadem a autobusová zastávka

(skutečnost)

dotace
vlastní zdroje
(maximum 70 %) (minimum 30%)

Kč

%

Kč

%

Kč

%

87 780

100

50 000

57

37 780

43

66 000

100

45 000

68

21 000

32

102 240

100

55 000

54

47 240

46

85 200

100

50 000

59

35 200

41

341 220

200 000

141 220

Poznámky:
V příloze je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku i po letech) v celé historii , od
roku 2000 do roku 2012 včetně.
Na rok 2013 bylo v DT 6 (poradenství) žádáno o 110.000 Kč. V DT 7, prioritě 1 (veřejná
prostranství), byly na základě dílčích požadavků z 8 obcí (rozpočet 1.285.000 Kč) vybrány 4 obce
s celkovými rozpočtovanými náklady 900.000 Kč a požádáno o dotaci 630.000 Kč. Rozhodovací
proces bude ukončen na jednání ZPK koncem června. Participujícími obcemi ROT budou pro rok
2013 na základě rozhodnutí SR ROT tyto:
DT 7 - priorita č. 1 - Obnova veřejných prostranství ROT v r. 2013
Obec
rozsah prací
rozpočet
Libchavy

úprava veřejných prostranství v obci Libchavy

300 000

Žampach

oprava komunikace v obci Žampach

150 000

rekonstrukce schodiště na návci v obci Přívrat

100 000

obnova a údržba veřejných prostranství v obcích Voděrady a Džbánov

350 000

Přívrat
Voděrady

Celkem

900 000

(plán)

Pravidla jsou stálá: Jedná se zásadně o neinvestiční akce, příjemcem dotace je ROT. Participující
obec se podílí neinvestičním příspěvkem minimálně 30% z výsledné ceny „své“ akce (smlouva o
příspěvku) a zabezpečuje její koordinaci.
Ostatní granty a dotace od EU – ČR, krajů a obcí v roce 2011 úhrnem:
a) Dotace na Cyklo Glacensis 2012:

1.944.986,31 Kč v tom

45 000,00 Kč

DSO Region Novoměstsko
10 000,00 Kč
DSO Region Orlické hory
10 000,00 Kč
Sdruž. obcí Orlicko
10 000,00 Kč
Sportovní centrum Dobrošov
5 000,00 Kč
b) Dotace od obcí, ve kterých se realizoval POV 2012
(DT7 - Obnova veřejných prostranství)
141 220,00 Kč
c) Dotace z EU OPVK (formou dvou záloh) na projekt Škola hrou v kraji Komenského
1 758 766,31 Kč
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5.

5.1.

INVESTI Č NÍ AKCE A
Z EVROPSKÝCH FOND Ů

VELKÉ

PROJEKTY

Ak ti v n í tu ri s ti k a v Č es k u (p ro jek t S R O P)

Tento národní marketingový projekt, spolufinancovaný z programu SROP, Pardubickým
krajem a 25 partnerskými areály, byl realizován v roce 2007. V letech 2008 - 2010 pokračoval fází
udržitelného provozu zajišťovanou partnery, administraci (monitorovací zpráva, kontrola,
inventura) zajišťovala OHGS s.r.o. a externí manažer, vše bez finančních požadavků vůči ROT.
Provozní fáze projektu v roce 2010 skončila, evidovaný majetek byl v 1. pololetí 2011 předán
partnerům dle původních smluv a projekt tak z hlediska ROT skončil. Ve smyslu dotačních
pravidel jsou do r. 2018 archivovány dokumenty.
5.2. Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku (Cyklostezky údolím Tiché Orlice
a Třebovky), projekt SROP, opatření 4.2.1 + projekt ROP, oblast podpory 1.2
a) Infrastrukturní nadregionální projekt SROP, opatření 4.2.1., spolufinancovaný v investiční
fázi Pardubickým krajem, SFDI, 10 partnerskými obcemi a OKČT Horal; v provozní fázi je
financování zajištěno příspěvky partnerů. V letech 2007 a 2008 byly realizovány větve Ústí nad
Orlicí – Letohrad, Ústí nad Orlicí - Česká Třebová a Ústí nad Orlicí – Bezpráví. Projekt byl fyzicky
ukončen k 30.6.2008, zařazen do majetku svazku, v září 2007 byl zahájen provoz, který se od
následujícího roku stal rutinním. Finančně je provoz zabezpečen partnerskou smlouvou s deseti
městy a obcemi „na trase“. V souladu se specifickými partnerskými smlouvami byly dvě části
projektu po skončení sledované fáze udržitelnosti prodány (Zpřístupnění hradu Lanšperk Obci
Dolní Dobrouč, Ubytovna Cakle odboru Horal KČT ÚO).
b) Cyklostezka Bezpráví - Choceň (projekt ROP, oblast podpory 1.2)
Jedná se o druhou část projektu, spolufinancovaného 10 obcemi na základě partnerské smlouvy.
Projekt má registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00410 a dne 14.10.2008 obdržel dotaci 74 % na
způsobilé výdaje. Stavba byla fyzicky zahájena v dubnu 2009 a veřejnosti předána k užívání v září
téhož roku. Finančně byl projekt ukončen 30.4.2010 a následně byla čerpána dotace a vzniklý
majetek zařazen. Projekt je fázi udržitelnosti a každoročně je z úrovně donátora sledován
prostřednictvím monitorovacích zpráv. MZ o udržitelnosti provozu č. 8 byla odeslána 10.5.2012.
Další informace se vztahují k projektu cyklostezek jako k celku:
Na účtu 021 – stavební díla je k 31.12.2012 m.j. evidován majetek vzniklý z projektů SROP a ROP
a vlastního investování v úhrnné hodnotě 142 524 311,92 Kč následovně:
10. cyklistická a víceúčel. komunikace Ústí nad Orlicí – Letohrad
76 286 030,93 Kč
23 602 517,92 Kč
13. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n.O.-Č.T.
14. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n. O. – Choceň
14 760 475,77 Kč
18. cyklostezka Bezpráví – Choceň
24 610 898,56 Kč
457 079,84 Kč
19. parkoviště Letohrad
20. přivaděč Mítkov
2 458 484,00 Kč
348 824,90 Kč
21 parkoviště Černovír
•
Na účtu 031 jsou evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 5.348.301,00 Kč.
•
Pro potřeby partnerů cyklostezek od prosince 2011 funguje tabulka příspěvků s rozdělením na
investice/neinvestice na roky 2012 až 2019.
•
Provoz projektu je financován pouze z přípěvků partnerů (10 měst a obcí „na trase“).
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•

•
•
•

Od roku 2009 je majetek pojištěn (krádež, katastrofa, vandal, odpovědnost). Provoz je zajištěn
smlouvami uzavřenými s odbornými organizacemi služeb v oblasti údržby (Tepvos Ústí nad
Orlicí, TS Letohrad, EkoBi Česká Třebová, TS Choceň) i administrativy (OHGS ÚO, Město
ÚO, Vafel). Sjednána byla služba cestáře (smlouva s KČT Horal). Z podnětu DI PČR byly na
některých místech smýceny dřeviny bránící rozhledu (BoCo, 35.474). Finančně je provoz
zabezpečen dlouhodobou partnerskou smlouvou s 10 městy a obcemi, z jejichž příspěvků se
hradí běžný provoz i splátky dlouhodobých úvěrů.
Donátora provoz sledoje prostřednictvím Monitorovacích zpráv a externích kontrol.
Na řízení projektu se na rozhodovací úrovni podílí Řídící tým projektu (zástupci 10 + 1
partnera, SR ROT a managementu, v roce 2012 proběhla 2 jednání ŘT), a na výkonné úrovni
SR ROT – prakticky na všech svých schůzích.
Doplňkové vlastní investice v roce 2012 se omezily pouze na výkupy pozemků.
č.
akce
specifikace
dodavatel
cena
poznámka
1/2012

•
•

•
•
•
•
•
•
•

výkupy pozemků

na trasách

vlastníci

247.702,00

výkupy

V rámci oprav bylo v roce 2012 m.j. provedeno: mostní prohlídky a odstranění zjištěných
závad na 11 mostních objektech (Tepvos, 32.266), výstražné označení nerovností v ÚO „za
Mazdou“, oprava trhliny v asfaltu na Valdštejně (Rekop, 8.115).
V rámci záruk na dílo (f. Strabag, záruka 72 měsíců) byly dohodnuty prohlídky před
ukončením záruční doby na jaro 2013. Na pracovním seznamu jsou: nájezdy na lávky,
trhlinky v podhledu 1 lávky v Č.Tř., hrbol na přivaděči Dobrouč, vymrzlé stromky, hrboly „za
Mazdou“, trhlina Valdštejn.
Stejně jako ve dvou minulých letech byly rovněž v roce 2012 cyklo&in-line stezky
propagovány v rámci destinace OHP (to je mimo rozpočet ROT i ŘT).
Samozřejmostí jsou tiskové zprávy rozesílané mediím, články jsou zveřejňovány v místních
periodicích a regionálních denících, relace v rozhlase a kabelové televizi.
roce 2012 bylo zahájení/ukončení sezony koncipováno do jedné centrální akce „Orlické
cykloklání“ dne 30.6.2012 v Cakli.
Podrobné informace o projektu jsou trvale rovněž na webu ROT www.orlicko-trebovsko.cz,
kde mají cyklostezky vlastní rubriku.
Doplňkovými příjmy byly pronájmy billboardů (smlouvy s firmami), pronájem ubytovny
(smlouva s KČT, ovšem jenom za alikvotní část roku před prodejem), pronájem
zemědělských pozemků, fond údržby (dobrovolní dárci).
Cyklostezky lze považovat za mimořádně zdařilý dotovaný projekt - v podstatě se jedná o
celoročně bez omezení volně přístupné venkovní hřiště pro všechny kategorie obyvatelstva
včetně handicapovaných.
Na cyklostezkách se postupně začíná projevovat potřeba větších oprav, toto téma bude
předloženo řídícímu týmu v r. 2013.

c) Spojka Valdštejn – Šušek
Svazek ROT má k dispozici DÚR z roku 2011, nevyřešeny byly 3 soukromé pozemky. V r. 2012
bylo s pozemkovým úřadem předjednáno hledat řešení v rámci pozemkových úprav
rozpracovaných v r. 2010. Výsledek (vklad do KN) lze očekávat na přelomu 2013/2014.
d) Informace o cyklostezce Ústí nad Orlicí – Potštejn
ROT obstaral ÚR a v r. 2011 předal část DSP Obci České Libchavy, která realizovala úsek do
Paseky. Z hlediska svazku ROT jsou další kroky pozastaveny.
e) Cesta Hrádoveckým údolím
Svazek ROT má v archivu dvě studie na cykloturistický průchod/průjezd od Koliby do
Z diskuze na VH ROT 7.12.2012 vyplynula potřeba jejich aktualizace.

Řetůvky.
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Škola hrou v kraji Komenského - projekt podpořený z OPVK
Projekt, jehož podstatou je tvorba výukových materiálů se zohledněním místních daností,
byl připravován od roku 2010, k participaci byly opakovaně vyzvány všechny školy v regionu. Po
mnoha předběžných jednáních se k účasti rozhodly tři školy: ZŠ Habmanova Česká Třebová, ZŠ
Orlické Podhůří a Gymnázium Česká Třebová a byly zahájeny práce na předepsané dokumentaci.
Žádost o 100% dotaci na projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ z EU OPVK, předložená
30.6.2011, byla vyhodnocena k podpoře. Dne 10.2.2012 byla podepsána smlouva s celkovými
rozpočtovanými způsobilými výdaji 4,756 mil. Kč a 1.3.2012 byla zahájena realizace projektu za
účasti Realizačního týmu (manager, ekonom, koordinátor, účetní, metodici, řešitelé, pomocníci).
Svazek ROT se stal zaměstnavatelem cca 30 osob se vší související agendou mezd, pojištění,
bezpečnosti práce a také zřídil hotovostní pokladnu. Svazek se v roce 2012 vyrovnal
s financováním projektu bez jakéhokoliv ohrožení cash-flow. Fyzické ukončení projektu se
předpokládá koncem roku 2013, finanční k 28.2.2014.
V roce 2012 obdržel ROT na projekt dotaci (ve formě záloh) ve výši 1.758.766,31 Kč, při čemž
profinancováno bylo celkem 2.314.650,00 Kč a rozdíl mezi těmito částkami nese ROT dočasně ze
svého (bude vyrovnán až při poslední žádosti o platbu, která bude podána v dubnu 2014) a proto je
třeba bedlivě sledovat celkové cash-flow svazku.
5.3.

6.

AKCE, PROPAGACE A PUBLICITA

V roce 2012 se uskutečnily tradiční propagační akce a také jednorázové účasti na veletrzích CR
(organizačně i finančně kryté d.s. OHP). Prezentace se uskutečnily 12.1.2012 na veletrhu Region Tour Brno
a dne 10.2.2012 na veletrhu Hollyday World Praha za účasti královské družiny, dále na veletrzích
Dovolená Ostrava 2.3.2012 a Info Tour 16.3.2012 v Hradci Králové.
Samozřejmostí jsou tiskové zprávy rozesílané mediím, články jsou zveřejňovány v místních periodicích a
regionálních denících, využíván je i OIK.

11. ročník CYKLO GLACENSIS 2012

Region Orlicko - Třebovsko připravil na dny 18. a 19. května ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko,
mikroregiony Vysokomýtsko, Lanškrounsko, městy Choceň a Náchod, DSO Regionem Orlické hory,
Regionem Novoměstsko a s okresem kladským 11. ročník mezinárodní cyklistické akce CYKLO
GLACENSIS 2012. Akce zahájila cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí a v letošním roce
měla dva nové partnery: Region Novoměstsko a Domov pod hradem Žampach. Akce se konala s finanční
podporou zúčastněných regionů a Pardubického a Královéhradeckého kraje. Osobní záštitu nad letošním
ročníkem přijal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Akce se zúčastnilo 19 týmů startujících z 19 míst na české i polské straně, které po různých trasách dojely do
cíle ve Wójtowicích u Bystrzyce Kłodzke v Polsku. Každý účastník získal na památku tričko a štítek na kolo
s logem Cyklo Glacensis 2012. Tradičně se k propagační jízdě připojují významné osobnosti veřejného
života, v průběhu předcházejících ročníků se jí zúčastnili hejtmani a radní obou krajů, zástupci agentury
CzechTourism, ministerští úředníci, předsedové mikroregionů a starostové příhraničních obcí a měst. V cíli
ve Wójtowicích se letos sešlo na 300 cyklistů.
V cíli byly na páteční večer 18. května 2012 pro všechny zúčastněné připraveny sportovní hry, společenský
večer s prezentací činnosti českých i polských pořádajících regionů a zábavný program. Projekt je zrcadlově
připravován i z polské strany.
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Cykloklání 30.6.2012 se uskutečnilo tradičně v Cakli, s programem pro cyklisty, bruslaře a rovněž pro
děti. Organizačně bylo zajištěno ve spolupráci Sborem pro záchranu hradu Lanšperka, která se velmi
osvědčila a přinesla i finanční úsporu. Akce má svůj okruh příznivců, není masovou, ale spíše rodinnou. Pro
účastníky byl zajištěny rovněž soutěže, program a ceny. Bylo rozhodnuto ve spolupráci pokračovat.

Nejvýznamnější propagační akcí roku 2012 byl slavnostní Den regionu.
V pátek 7. září 2012 pořádal svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko Den
regionu s cyklojízdou starostů členských obcí a měst. V zastávkách cyklojízdy
byly představovány nové projekty, které vznikly nebo byly realizovány
v posledních letech. Cyklisté startovali v Rybníku ve sportovním areálu Srnov,
kde jim popřáli šťastnou cestu starosta obce Jiří Hrdlička a místopředseda regionu Dobromil Keprt.
První zastávku měli účastníci v nově otevřeném SkateParku v Ústí nad Orlicí, kde se s nimi přišel
pozdravit starosta města Petr Hájek a vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Odtud peloton
cyklistů rozšířený o další starosty na kole pokračoval na Mandl se zastávkou a prohlídkou nového
penzionu. Cílem cyklojízdy Dne Regionu Orlicko-Třebovsko byly Němčice u Litomyšle. Cyklisté
sem dorazili po 18. hod. Sportovní areál mohou mnohé obce němčickým jenom závidět, nový,
účelný a výborně fungující areál, skvostně umístěný na vyvýšeném místě nad obcí s výhledem na
rozlehlé pláně. Účastníky přivítal starosta Němčic Josef Racek a starostové s dalšími hosty tu
strávili příjemný večer se zábavným programem – ukázkami výcviku psů, cvičební sestavy
místního oddílu karatistů a vtipnou scénkou z rodinného života v podání místních ochotníků DS
Šlégl. Program doprovázela country kapela Kalumet. Němčice si účastníci zapamatují pro dobrou
organizaci, pěkný areál a skvělé občerstvení.
Od roku 2009, kdy byly webové stránky www.orlicko-trebovsko.cz kompletovány
modulem fotogalerie, jsou průběžně naplňovány aktuálními daty k cyklistice, turistice, kultuře a
událostem v regionu. K propagaci svazku ROT jsou využívány i příležitosti v rozhlase a místní
kabelové televizi a samozřejmě tiskové zprávy pro deníky či časopisy i místní zpravodaje. Web
svazku byl v roce 2012 „překlopen“ do architektury umožňující využívat lépe největší vyhledávače.
Zakoupeno bylo 1000 ks turistických a cykloturistických map Orlicko-Třebovska
v měřítku 1:25000 (všichni členové svazku měli možnost aktualizace údajů před tiskem). Pro obce a
IC je trvale možnost odběru za režijní cenu 50 Kč/ks.
K dispozici – odběru ze skladových zásob (cca 600 ks) je zbytek 2.vydání regionální
publikace ROT, a to za cenu 150 Kč/ks.
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7.

OSTATNÍ

Č INNOST

V roce 2012 zajišťoval svazek Region Orlicko – Třebovsko také 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, poskytování servisu o dotačních
možnostech. Výčet těchto činností je, aniž by si činil nároky na úplnost, 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 svazku mimo
dotační granty.
ROT se nadále podílel na pokračování v přípravě regionálního projektu Vodácká řeka Orlice;
pro obce, které projevily zájem, zajistil ROT uzavření kolektivní smlouvy s OSA, týkající se
provozu veřejných rozhlasů v obcích;
pro obce projevivší zájem (a pro jimi zřizované organizace) zajistil ROT úsporu na silové
elektřině a plynu elektronickou aukcí v rámci sdružených nákupů;
ROT přispěl na provoz cyklobusů z Podorlicka do Orlických hor;
ROT přispěl na provoz INFOBUSU;
ROT dlouhodobě přispívá na údržbu lyžařských tras a jejich značení;
V roce 2012 došlo rovněž ke změně poskytovatele služby „Ekonomika a účetnictví“
V souvislosti s přechodem na jiný sw bylo město Ústí nad orlicí vystřídáno Obcí Řetůvka;
ez

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

Petr Tomášek – 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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