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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko vznikl v roce 2001 transformací ze Sdružení
Orlicko-Třebovsko, a to v souvislosti s tehdy novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko vzniklo v roce 1999 a jako právnická osoba podle § 20
f) a násl. občanského zákoníku č.40/1964 Sb. bylo registrováno v únoru 2000. Na svazek obcí s
novým názvem Region Orlicko – Třebovsko přešel transformací roku 2001 veškerý majetek,
závazky, pohledávky, práva a povinnosti sdružení.
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 2013 zajišťoval jeho výkonný orgán - správní rada v souladu s
plánem činnosti na rok 2013, schváleným valnou hromadou dne 7.12.2012, 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.
Zájmové území svazku obcí leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí
Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km2, na které ve 3 městech a 21 obcích žije
48 078 obyvatel (údaj k 1.1.2013). Je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma
dominantním městům Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně
spjatý celek, zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a socio-demografickými
vazbami.
Cíl a účel svazku
Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje
regionu a dalších aktivit v oblasti:
> ekonomického rozvoje,
> rozvoje venkova,
> kvality života,
> ochrany životního prostředí,
> rozvoje cestovního ruchu,
> propagace regionu a
> vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí.
Orgány svazku pracovaly v roce 2013 v tomto složení:
Valná hromada:
Předseda:

starostové všech 24 členských 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 Novák (Obec Orlické Podhůří)
Josef Škeřík (Obec Sloupnice)
Pavel Šisler (Obec Dolní Dobrouč) – zvolen na VH ROT 10.6.2011

Revizní komise:

Jan Antušek (Obec Sopotnice)
Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová)
Ing. Radoslav Budil (Město Česká Třebová)
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Externí služby související se zajištěním základního chodu svazku obcí:
Manažer svazku obcí: OHGS s.r.o. - RNDr. Renata Šedová (manažer svazku) a Pavel
Neumeister (manažer provozu svazku), částečně Lenka Bezděková (POV) a Veronika
Peterková (školy) a Eva Vaníčková (Obce sobě) a Ing. Vladimír Hofrichter (web svazku).
Krátkodobá (roční) mandátní smlouva s OHGS s.r.o. ÚO, 4 strany textu, na administraci běžného
chodu svazku. Dlouhodobá smlouva s OHGS s.r.o. ÚO, 2 strany textu, na archivování listin a
dokumentů svazku a poskytnutí prostor, a na vedení sekretariátu 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: Obec Řetůvka, účetní Věra Zemanová.
Dlouhodobá mandátní smlouva s Obcí Řetůvka, 3 strany textu, na účetnictví svazku. 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,
eviduje personální agendu a vyplácí mzdy a k nim se vztahující pojištění, zajišťuje audit, předkládá
závěrečný účet.
Pozemkové agendy, posudky: VAFEL s.r.o. Ústí nad Orlicí - JUDr. Václav Felgr (komplexní
agenda pozemků, především na cyklostezkách, právní poradenství). Dvě dlouhodobé smlouvy
s firmou VAFEL s.r.o. ÚO (na projekt SROP ze 7.3.2007 a na projekt ROP z 18.5.2009, 9 a 7 stran
textu), s dodatky (8 stran). Nahodilosti jsou sjednávány jednotlivě; Ing. Rudolf Junger a Ing.
Zdeněk Šeda Dlouhodobá smlouva, 5 stran textu, 1 list přílohy, 2 termínové dodatky. Posudky jsou
vyvolány požadavkem FÚ v souvislosti s daní z převodu nemovitosti. Správci státního majetku
využívají vlastní znalce.
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
smluv. Vykonávají v daných termínech standardní činnosti (zametání, sečení, prořezy, odmetání,
čištění odvodňovacích systémů, 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). Administraci provozu cyklostezek zajišťuje OHGS na základě
krátkodobé (roční) mandátní/příkazní smlouvy. Cyklostezky jsou principielně financovány
z partnerských příspěvků.
Pojištění: Dlouhodobá smlouva s Kooperativa VIG, 28 stran textu. Dodatky s přílohami v závislosti
na změnách ve velikosti majetku. Předmětem pojistky je: Živelní pojištění; Pojištění pro případ
odcizení; Pojištění pro případ vandalismu; Pojištění odpovědnosti za škodu.
Bankovní služby: Komerční banka a.s.Praha (běžný účet, 2 zvláštní účty, 2 úvěrové účty).
V souvislosti s krátkodobými diskrepancemi při realizaci „zpětně“ dotovaných projektů byl
k zajištění kontinuity financování základní běžný účet svazku v roce 2011 transformován na
kontokorentní/debetní. Pro nepotřebnost byl v r. 2011 zrušen zvláštní účet „Cyklostezka Bezpráví –
Choceň“. Svazek má účet též u ČNB Hradec Králové („povinný dotační“ účet – dosud prakticky
nevyužitý).
Drobná architektura: KČT Horal - V majetkové evidenci ROT je soubor drobné architektury
(mapovnice, ukazatele, značení cyklotras, odpočívky, útulny, geologické a vodní muzeum v přírodě,
odpadkové koše). Jejich údržba je zadávána KČT Horal ÚO objednávkami. Trvalým problémem
jsou vandalské útoky a zlomyslnost některých uživatelských skupinek. Nad rámec běžné údržby
drobné architektury byla v roce 2013 zajištěna dodávka a provedena náhrada 5 venkovních
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turistických map území svazku v měřítku 1 : 30000, které jsou určeny jako doplnění stávající sítě
nebo náhrada za vandalská zničení. Mapy byly umístěny do Voděrad, Klopot, České Třebové,
Třebovice a Velké Skrovnice. Cena včetně osazení 60 tisíc Kč. Jeden kus uhradila Obec Voděrady
výnosem z pojistky.
Internetové služby: Orange-Green Resal Ústí nad Orlicí (doména, technické provozování webu,
inovace webu). Dlouhodobá smlouva s O-G Resal ÚO, 3 strany textu. Web byl k 28.11.2012 opatřen
novým redakčním systémem respektujícím vývoj jazyka html a umožňujícím průběžnou aktualizaci;
vzhled stránek je zachován a způsob uživatelského přístupu rovněž. V roce 2013 byly bez
vynaložení nákladů napraveny některé chyby vzniklé při „překlopení“ do nového redakčního
systému (kalendář akcí, odkazy).
Ostatní dodávky: doplňkové investice, propagační materiály, organizace některých akcí (Cyklo
Glacensis, Orlické cykloklání, Den regionu), geometrické oddělovací plány, školení a pod. jsou
zadávány individuálně případ od případu v režimu VZMR organizátorům či odborným firmám.
Jednání orgánů svazku v roce 2013 se uskutečnilo následovně:
• 2 x zasedání Valné hromady
• 13 x zasedání Správní rady
• 1 x zasedání Revizní komise
Členství v MAS Orlicko. Na VH ROT dne 15.6.2012 bylo přijato důležité usnesení o přidruženém
členství v MAS Orlicko s následnou možností členství řádného. Na zvláštní VH MAS Orlicko byl
dne 1.6.2013 ROT jako kolektivní člen přijat a participuje na aktualizaci dokumentů MAS a tipuje
členy do orgánů MAS. Zapojení svého správního území do působnosti MAS projednala
zastupitelstva všech členů ROT krom obcí Velká Skrovnice, Němčice, Orlické Podhůří, Sloupnice
(jsou zapojeny v jiných MAS) a krom obce Hrádek. Zájmy ROT v MAS zastupuje člen SR ROT
Pavel Šisler, který byl zvolen do SR MAS a byl zástupcem svazku na loňské (5.12.2013) i letošní
(8.4.2014) VH MAS Orlicko a je pověřen zastupování svazku ROT i pro mimořádnou VH MAS
Orlicko dne 19.6.2014, na níž bude zohledněn dopad NOZ (včetně nutnosti projednání
v zastupitelstvech participujících obcí). Svazek ROT dohodl s MAS Orlicko též spolupráci na
projektu „Obce sobě“, aby s jeho výstupy byla vznikající strategie MAS na roky 2014-2020 co
nejtěsněji provázána. Podle posledního vývoje lze realizaci a čerpání dotací v programovacím
období 2014-2015 očekávat spíše koncem roku 2015 nebo počátkem 2016. Vlastní chod kanceláře
MAS je v přechodném období finančně vyřešen bez dopadu na členy.
Podrobnosti na www.mas.orlicko.cz, kde je rovněž k dispozici výroční zpráva 2013 a podrobnosti o
dotacích z programu Leader.

Členství v d.s. Orlické hory a Podorlicko. Aktivity destinační společnosti Orlické hory a
Podorlicko, jejímž je ROT spoluzakladatelem, jsou směrovány k podpoře cestovního ruchu. Svazek
ROT využívá OHP ke své prezentaci na veletrzích a v tiskovinách. Činnost OHP je podrobně
popsána ve výročních zprávách a ta i další údaje jsou k dispozici na webu www.dsohp.cz, včetně
detailů o projektech ve fázi udržitelnosti a ve fázi realizace (v roce 2013 to byly 2 projekty).

K 1.1.2013 měl svazek obcí ROT celkem 24 členů (21 obcí a 3 města) s celkem 48.078 obyvateli.
Členský příspěvek ROT je několik let neměnný a činí 20 Kč na obyvatele. Je využit na hrazení

běžného provozu ROT a členství v OHP, v souladu s ročním rozpočtem.

2. HOSPODA Ř ENÍ SVAZKU A DOTACE 2013

Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok
2013 a dále v souladu s pověřením Valné hromady z prosince 2012 prováděla potřebné rozpočtové
změny, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací či příspěvků v roce 2013.
Rozpočtové změny v průběhu roku 2013 byly dány zejména přijetím dotací, a to z POV (od PK i od
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čerpajících

obcí), na cyklo Glacensis (od měst a svazků a krajů) a na projekt „Škola hrou v kraji
Komenského (OPVK) a na projekt „Obce sobě“ (záloha/příspěvek od SMO ČR). 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).
Souhrnný přehled přijatých dotací a dalších druhů příjmů a přehled výdajů v roce 2013 zobrazuje
následující tabulka vycházející ze závěrečného účtu:
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč)
Upravený
rozpočet

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 ( + )

Plnění k 31.12.2013

0
10
100
7364
7474
4019
130
4149
3325

0
689
131
9113
9933
6274
0
6274
3659

0
699
132
9120
9951
5073
0
5073
4878

0
-3117
-208
0

0
-3117
-542
0
0
-3659

0
-3117
-1761
0
0
-4878

-3325

% k uprav.
k rozpočtu
0
101
101
100
100
81
0
81
133

100

133

Metodika MF ČR způsobuje, že jako přijaté dotace jsou označeny i členské, resp. partnerské,
příspěvky a takto se vše zobrazuje na veřejně přístupném webu MF. Členské příspěvky jsou
základním pramenem pro financování provozu svazku, partnerské příspěvky jsou jediným zdrojem
financování provozu cyklostezek (včetně splátek úvěrů). Podrobně jsou tato fakta zobrazena
v ročním rozpočtu svazku (v manažerském tvaru). Z něj je m.j. zřejmé, že svazek ROT nevede
vlastní hospodářskou činnost. Externí zdroje popisuje následující odstavec.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Dotace ze státního rozpočtu a fondů EU do rozpočtu DSO ROT za rok 2013 činily celkem
2.625.430,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány, dotace na grantový projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ je
postupně poukazována na projektový účet svazku formou zálohových plateb na základě
předložených monitorovacích zpráv a k plnému vypořádání dojde v roce 2014. V roce 2014 bude
rovněž přijata platba za dotovanou akci „Cyklo Glacensis 2013“.
poskytovatel
účel
Krú Pk
Obnova veřejných prostranství
Management činnosti a agendy
svazku
Krú Pk
Grantový projekt „Škola hrou
v kraji Komenského“- zálohové
Krú Pk
platby
CELKEM

ÚZ
0
0

33030

položka rozpočet
4122 200000

čerpání

%

200000

100

30000

30000

100

4122 2395430
2625430

1432596
1662596

60
63

4122

Cash flow svazku byl v roce 2013 bez problémů. Turbulence působilo financování projektu „Škola
hrou v kraji Komenského“, kde bylo krátkodobě nutné využít prostředky i z jiných účtů svazku
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včetně debetního rozpětí základního účtu. Tato situace se v samém závěru roku „překlopila“,
protože jsme na základě schválených žádostí o platby obdrželi více prostředků než byly výdaje r.
2013 (ve 2012 tomu bylo naopak), toto se zobrazí v saldu (změně stavu na účtech). Podobně byl
financován projekt „Cyklo Glacensis 2013 pro mladé“ dotovaný z FM OPPS Č-P, kde proplacení
dotace je „zpětné“ a na účet svazku finance doputovaly až v květnu 2014. Projekt „Obce sobě“ je
financován prostřednictvím běžného účtu svazku, samozřejmě na zvláštní účetnické organizaci
0280. V příjmech je záloha dle smlouvy s SMO ČR, ta je „revolvingovou“ metodou doplňována, bez
vlivu na výdaje svazku, metodicky je ovšem považována za příspěvek. Bezproblémově probíhají
veškeré splátky úvěrů cyklostezek, věřitel – KB pobočka Svitavy si pravidelně vyžaduje informace o
svazku (účetní sestavy, zápisy z VH a ŘT, rozpočty a jejich plnění). Dobré finanční zdraví svazku
dokládá i přehled stavu na účtech.
č.účtu
86-609010217/0100
86141270207/0100
433289970297/0100
1071640310247/0100
94-13010611/0710
273833611547/0100
276706851517/0100

účel

užití

běžný ROT

svazek ROT
běžný provoz
cyklostezky
obecně
BezprávíChoceň
Školy ROT

zvláštní SROP a
provoz
zvláštní ROP
(zruš. 31.10.11)
zvláštní
OPVK
s revolvingovou
zálohou
zvláštní
úvěrový SROP
úvěrový ROP

analytika

stav 30.04.2014

231 40

236.691,96

708.450,95

231 60

3.771.422,76

3.765.158,39

231 30

0

0

231 50

332.270,28

331.992,52

888,68

878,68

-10.697.754,40

-10.697.754,40

-4.808.000,00

-4.737.000,00

„dotační“
tři cyklostezky
1.fáze
cyklo Bezpr.Choc. (2. fáze)

dlouhodobý
úvěr
dlouhodobý
úvěr

stav 30.04.2014

Hospodaření svazku bylo podrobeno finančnímu auditu, výsledný protokol konstatuje: „Při
přezkoumání hospodaření svazku ROT za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Úplné
znění auditu je v příloze 4-9.

3. CHARAKTERISTIKA

Č INNOSTI V ROCE 2013

Rok 2013 byl pro svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko dalším ze souvislé řady velice
a živých. 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 2013 redukovány z úsporných důvodů na nulu;
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 poměrně složité akce společného nakupování plynu a elektřiny pro období po
06/2013 (navazující na elektronickou aukci z r. 2012 s celkovou teoretickou úsporou pro zapojené
partnery 2,275 mil. Kč; z toho byly uhrazeny přímé náklady – odměna organizátorovi soutěže 29%).
S dodavateli byly dohodnuty výhodné ceny až do konce roku 2014. Uzavření „pokračovacích“
smluv bylo nabídnuto všem zúčastněným (17 x plyn, 30x elektřina). Ti se v koncovce rozhodovali
samostatně. Podobně svazek vyjednal pro své členy výhodné ceny na pořízení i provoz aplikací
ASPI (právní informace) a Geobec (mapový server). I zde se zájemci rozhodovali samostatně.
V září 2013, po průzkumu, objednal svazek 1000 ks stolních kalendářů na rok 2014.
Kalendář s 26 dvojtýdny obsahuje barevné fotografie členských obcí s krátkou informací, termíny
akcí pořádaných svazkem a údaje o svazku, jehož logo a odkaz na web jsou v patě korpusu.
Distribuce žadatelům se provedla na prosincové VH, následně svazek vystavil odběratelům faktury.
Cca 30 ks kalendářů bylo užito pro potřeby svazku. Úspěšná akce bude zopakována i v roce 2014.
činorodých
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Projekt „Škola hrou v kraji Komenského“, 100% dotovaný z EU OPVK, byl zahájen
1.3.2012. Jeho podstatou je tvorba výukových materiálů se zohledněním místních daností. Svazek
ROT se v důsledku metodiky dotace m.j. stal zaměstnavatelem cca 30 osob se vší související
agendou. V roce 2013 projekt pokračoval, některé jeho části byly veřejně postupně zprovozňovány,
a 28.2.2014 byl úspěšně ukončen. Svazek se v letech 2012/2013 vyrovnal s financováním projektu
bez jakéhokoliv ohrožení cash-flow. V době generování této zprávy probíhá doplnění závěrečné
monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Projekt se k rozpočtu svazku chová neutrálně.
Realizátorem dotovaného projektu registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/88.00001 „Systémová
podpora meziobecní spolupráce v ČR“ v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“ (zkráceně „Obce sobě“) je Svaz měst a obcí ČR. Svazek ROT je, po dohodě s Městem
Ústí nad Orlicí, partnerem SMO ČR a od 1.11.2013 projekt na základě smlouvy ve SO ORP ÚO
zajišťuje. Smyslem projektu je po zmapování situace v oblasti sociální, školské, odpadů (a jedné
volitelné – ta bude určena na setkání 19.6.2014) posoudit možnosti prohloubení nebo ustavení
spolupráce obcí uvnitř SO ORP. Přidruženým efektem je už samotný vznik uceleného materiálu a
jeho využití při žádostech o dotace anebo i při podnětech k legislativním změnám. Svazek ROT se
stal zaměstnavatelem 4 pracovníků, jejich osobní náklady v úrovni superhrubé mzdy jsou zcela
sanovány projektem (svazek na počátku projektu v 11/2013 obdržel zálohový příspěvek ve výši
442.977,20 Kč) , na úhradě režijních nákladů se podílí Město Ústí. Svazek žádné výdaje nenese.
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 do roku 2018.
V roce 2013 pokračoval již šestým rokem 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 (pro veřejnost
zprovozněnou 7.9.2007), 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. Provoz cyklostezek je zcela financován z příspěvků
partnerů (10 měst a obcí „na trase“), kteří se cyklostezkami zabývají na jednáních Řídícího týmu.
Ten na své 16. schůzi dne 21.11.2013 v Libchavách rozhodl m.j. o provedení a financování opravy
nerovností u Ústí nad Orlicí, v době finalizace této zprávy již realizované.
V roce 2013 svazek obcí pokračoval ve své běžné činnosti zahrnující informační servis pro
členy svazku, vztah k OSA, péči o majetek, koordinaci a propagaci. Získal dotaci z krajského grantu
Programu obnovy venkova, poznovu 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 třinácté) a Cyklo Glacensis 2013 pro mladé
(dvanáctý ročník, spolufinancovaný participujícími partnery a dotovaný z FM OPPS) a Orlické
cykloklání (celkově po páté, podruhé ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka).
Propagace ROT na veletrzích CR proběhla rutinně v koordinaci s Destinační společnosti Orlické
hory a Podorlicko, jejímž je ROT spoluzakladatelem. Svazek ROT postupně ze skladových zásob
distribuoval zdařilou cykloturistickou mapu v měř. 1:25000 (á 50 Kč) a reprezentační publikaci (á
150 Kč) a letáky k cyklostezkám.
Více informací o velkých projektech je uvedeno v kapitole 5.
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.
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4.

KRAJSKÉ
GRANTY,
PROGRAM
VENKOVA V ROCE 2013

OBNOVY

Region Orlicko – Třebovsko pravidelně využívá krajského grantu Pardubického kraje,
zaměřeného na obnovu venkova (POV), v posledních letech objem získaných prostředků skokově
poklesl, PK nadále postupuje metodou „každému svazku stejně“. Možnost obcí požádat o dotaci
z POV individuálně samozřejmě zůstává zachována.
Realizace projektů z Programu obnovy venkova v roce 2013
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
859 653,- Kč
schválená dotace
200 000,- Kč (23,27 %)
vlastní zdroje (příspěvky obcí)
659 653,- Kč (76,73 %)
Detail POV 2013 , DT 7 - obnova veřejných prostranství:
Rozpočet po úpravě dle přidělené dotace dle usnes. ZPK 06/2013 - REALIZACE
Obec

Aktivity projektu

náklady celkem

dotace

vlastní zdroje

Kč

%

Kč

%

Kč

%

Libchavy

úprava veř. prostranství v obci

255 735

100

50 000

20

205 735

80

Žampach

oprava komunikace

323 429

100

50 000

15

273 429

85

Přívrat

oprava schodiště na návsi

152 350

100

50 000

33

102 350

67

Voděrady

prostranství ve Voděr. a Džbánově

128 139

100

50 000

39

78 139

61

859 653

100

200 000

23

659 653

77

Celkem

Poznámky: V příloze 5-2 je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku i po letech) v celé
historii, od roku 2000 do roku 2013 (2014) včetně.
Na rok 2014 bylo v DT 6 (poradenství) žádáno o 110.000 Kč, přiděleno je 10.000 Kč. V DT 7,
prioritě 1 (veřejná prostranství), byo na základě dílčích požadavků z 8 obcí dne 20.9.2013 Správní
radou vybráno 5 obcí s celkovými rozpočtovanými náklady 704.227 Kč. ZPK přidělilo dotaci
150.000 Kč a SR ROT ji dne 25.4.2014 paritně rozdělila.
Obec

DT 7 - priorita č. 1 - Obnova veřejných prostranství ROT v r. 2014
rozsah prací
rozpočet
dotace

Brandýs nad Orlicí úprava prostoru pomníku a bývalé hrobky Žerotínů v
Brandýse nad Orlicí
Česká Třebová Skuhrov - regenerace fotbalového hřiště, Svinná přístřešek na rozcestí u hřbitova
Sloupnice
úprava veřejných prostranství - informační tabule
úprava veřejných prostranství obci ROT - Fit zahrada úprava komunikací
Velká Skrovnice oprava hřbitovní zdi ve Velké Skrovnici
Sopotnice

208 000

30 000

98 000

30 000

70 000

30 000

220 000

30 000

116 227

30 000

704 227
150 000
5 participantů
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.

Celkem
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Ostatní externí příjmy –dotace/příspěvky od EU – ČR, krajů a obcí v roce 2013
•

Dotace/Příspěvky na Cyklo Glacensis 2013
:
a) dotace od partnerů akce 70.000,- Kč celkem, v tom
- Město Králíky
6 000 Kč
- Město Letohrad
4 000 Kč
- Město Vysoké Mýto
2 000 Kč
- DSO Region Orlické hory
5 000 Kč
- Region Novoměstsko
10 000 Kč
- Město Lanškroun
7 000 Kč
- Město Žamberk
5 000 Kč
- Město Choceň
10 000 Kč
- Mikroregion Vysokomýtsko
6 000 Kč
- DSO Orlicko
5 000 Kč
- Královéhradecký kraj
10 000 Kč
b) „evropská“ dotace
- FM OPPS Č-P (2013 virtuální, převod v r. 2014)
435 221 Kč (předpoklad, dle kursu)
• Dotace/Příspěvky od obcí, ve kterých se realizoval
POV 2013 (Obnova veřejných prostranství)
659 653 Kč
•
•

5.

Dotace Projekt Školy
Dotace/Projekt Obce sobě

2 395 430 Kč (revolving. záloha)
442 977 Kč (příspěvek - záloha)

PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FOND Ů

5 . 1 . 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 fázi sledování udržitelnosti, evidovaný drobný hmotný majetek
charakteru sportovního vybavení byl v 1. pololetí 2011 bezplatně převeden přispívajícím partnerům
– provozovatelům sportovních středisek, odepsán z evidence ROT a tím projekt, s výjimkou povinné
archivace veškerých relevantních dokumentů do r. 2018, definitivně skončil. Několik posledních
drobnějších administrativních úkonů proběhlo v roce 2012. V roce 2013 bez aktivit.
Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku (Cyklostezky údolím Tiché Orlice
a Třebovky), projekt SROP, opatření 4.2.1 + projekt ROP, oblast podpory 1.2
Projekt jako celek je v rutinním provozu (projekt SROP, v jehož rámci byly realizovány stezky ÚOLetohrad a ÚO-Česká Třebová a ÚO-Bezpráví, od roku 2007/2008 a projekt ROP, v jehož rámci
byla realizována stezka Bezpráví-Choceň, od roku 2009/2010). Veškeré služby jsou zajištěny
externě, majetek je pojištěn. Vyúčtování za rok 2012 bylo všem partnerům projektu rozesláno
v březnu 2013, vyúčtování partnerských příspěvků za rok 2013 bude zpracováno po roční účetní
uzávěrce a předáno partnerům v březnu 2014.
5.2.1. Udržitelnost projektu SROP byla vůči administrující úrovni „evropského“ donátora, tedy
vůči Centru pro regionální rozvoj (CRR) v Hradci Králové, sledována standardními monitorovacími
zprávami o udržitelnosti provozu (MZUP). Poslední MZUP č. 9 byla předložena na CRR v r. 2012 a
přijata bez výhrad. Doklady je třeba archivovat nejméně do 30.9.2018. Pokračovaly výkupy
pozemků, zejména od správců státního majetku (Lesy ČR, Povodí Labe, SŽDC, ČD, Státní statek
9
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Jeneč) a jednání k břemenným smlouvám. K dnešku jsou pozemky vykoupeny s výjimkou pozemků
od SŽDC. Pro další provoz stezek platí „Partnerská smlouva“. Vyhodnocení projektu vůči SFDI je
popsáno v bodě 5.2.3.
5.2.2. Udržitelnost projektu ROP, tedy cyklostezky Bezpráví – Choceň, byla po třetím roce
provozu (počítáno od finančního ukončení projektu k 30.4.2010), tedy za období od 1.5.2012 až
30.4.2013 doložena administrující úrovni donátora, kterou je ÚORP Pardubice, standardní
monitorovací zprávou o udržitelnosti provozu (MZUP( č. 9 s přílohami dne 10.5.2013 a byla bez
výhrad přijata. Letos budou z větší části provedeny výkupy pozemků na této trase. Z úrovně
donátora bude tento projekt formou MZ sledován do 30.4.2015. Archivace dokumentů je povinná do
roku 2020. Pro provoz stezky platí „Partnerská smlouva“. Pozn.: k 12.5.2014 byla předložena
MZUP č.10.
5.2.3. Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) vůči SFDI. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl
příspěvky na tři větve cyklostezek realizované ve fázi SROP, podmínkou krom dlouhodobého
zajištění provozu bylo a je m.j. majetkoprávní vypořádání, při čemž SFDI za doložené považuje
nyní pouze buď vlastnictví nebo věcné břemeno. U všech tří tras byly nájemní smlouvy s Městy a
Obcemi „překlopeny“ do smluv břemenných a zapsány do KN. ROT v roce květnu 2013 podrobně
informoval SFDI o situaci a úspěšně požádal o odklad termínu ZVA do 30.6.2013 a posléze do
31.12.2013. Dále ROT činil v roce 2012 a 2013 masivní urgence směrem k SŽDC. Jejich výsledkem
je, že v březnu 2013 byly provedeny znalecké odhady a v říjnu 2013 sumarizovány podklady pro
předložení kauzy rozhodovací úrovni, s cenou pozemků v současném stavu za 3,1 mil. Kč.
Následovalo jednání se SŽDC a požadavkem na zohlednění stavu vykupovaných pozemků před
investicí – to bylo akceptováno a znalecký posudek bude v tomto smyslu revidován/doplněn. Časově
ovšem nebylo lze splnit ani nově odložený termín k předložení ZVA do 31.12.2013 a byla podána
další žádost o odklad do 30.6.2014. O situaci se pravidelně zajímá risk management úvěrující KB
(pobočka SY). Na trase ÚO – ČTř. se podařilo dosáhnout s vlastníkem posledních nevyřešených
pozemků dohody o věcném břemeni. Na trase ÚO-Bezpráví byly v r. 2013 problémy se soukromými
vlastníky vyřešeny, SFDI obdržel relevantní informace a vyhověl žádosti o odklad termínu do
30.6.2013 a posléze do 31.12.2013. Restem tak zůstává už pouze kauza SŽDC. Určitě bude nutno
znovu požádat o odklady termínů, opakovaně urgovat SŽDC; jejich obvyklá vyřizovací lhůta je 3 - 4
roky (kompletní žádost ROT jim bylo předložena v květnu 2010) a je dlouhodobě nepříznivě
ovlivňována personálními změnami na vrcholových úrovních, naše kauza byla v balíčku 600
případů připravených k projednání v r. 2013. Ve smlouvách se SFDI je zakotvena povinnost
příjemce při nesplnění podmínek příspěvky vrátit, nyní se zdá být splnění této podmínky práv k
pozemkům relativně blízko. Současná, znalcem dle skutečného stavu pozemků v únoru 2013
stanovená cena je 3,1 mil. Kč. K úpravě ceny, tedy zohlednění stavu pozemků před stavbou, bylo
dne 1.11.2013 dosaženo s kompetentní úrovní SŽDC dohody. Je však třeba původní stav uspokojivě
doložit – na tom manažer pracuje (ke dni finalizace této výroční zprávy už byly potřebné podklady
prostřednictvím SŽDC předány znalci). Svazek ROT má na výkupy „rezervu“ z minulých let 1,3
mil. Kč a ta se v roce 2013 zvýšila o 0,6 mil.Kč. Nelze však říci zda tato suma bude postačující.
5.2.4. Provoz v roce 2013: Všechny úseky cyklostezek byly jako každoročně od jara rutinně
provozovány. K zahájení sezóny se provedlo první zametení s odvozem odpadků a vyčištění
odvodňovacích systémů a prohlídky dopravního značení, v dubnu pak bylo provedeno dubnové
odmetení, na konci května proběhlo jarní sečení s odmetením a odvozem odpadků, další práce byly
prováděny v souladu se smluvním harmonogramem nebo na výzvu manažera. V souvislosti
s příznivým počasím byly úklidy ukončeny až na přelomu října a listopadu.
Na základní údržbu jsou uzavřeny smlouvy se společnostmi Tepvos ÚO, TS Letohrad, EkoBi Česká
Třebová a TS Choceň (zametání, odmetání, odvoz odpadků, sečení, kontrola značek, kontrola a
čištění odvodňovacích systémů, revize a nátěry prolézaček, mostní prohlídky, drobné opravy)
v základním rozsahu za cca 400 tis. Kč ročně. Součástí smluv jsou jednotkové ceny a pevný
termínovník. Všichni tito dodavatelé reagují i na zvláštní vyžádání. Spolupráce je zcela
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bezproblémová, až nadstandardní. Nová mechanizace Tepvosu od roku 2011 velmi zlepšila sekání
trávy na jím obsluhovaných úsecích.
Smlouva o cestářských službách (KČT Horal ÚO) byla prodloužena do 30.11.2013, cestář pracuje
pouze na vyzvání manažera reagujícího na počasí nebo na podněty od uživatelů. Prostřednictvím
cestáře byly několikrát odklizeny spadané větve, odstraněny lokální splaveniny, provedeno odmetení
lesních úseků, vyřezány převislé větve a keře a též porosty netýkavky a lebedy či ostružin. Přívalové
deště nepůsobí poškození či zneprůjezdnění stezky, ale způsobují nánosy bahna a štěrku, což
znesnadňuje užívání zejména bruslařům, ani letošní sezóna nebyla nepřízní počasí postižena tolik
jako předloňská. Cestář má třetím rokem k dispozici vlečený smeták pro vložená lokální odmetání –
ta se v době hlavní sezóny prováděla téměř každý pátek a příznivě ovlivnila četnost připomínek od
uživatelů.
Byly provedeny běžné mostní prohlídky na lávkách. Zjištěná menší závada na lávce v Husově ulici
byla konsultována s dodavatelem a objednána oprava.
S firmou Strabag byla návazně na dopis ROT z 6.9.2012 na 15.5.2013 dohodnuta a provedena
kontrolní prohlídka všech tras před skončením záruční doby s tím, že uznané reklamace Strabag
opravil před letními školními prázdninami. Projednány byly zejména: nerovnosti za Mazdou v ÚO a
malé nerovnosti u Černovíra (neuznáno), trhlina Valdštejn (neuznáno, ale opraveno), nájezdy na
lávku v BnO (opraveno), hrbol na přivaděči Dobrouč (opraveno), ozelenění (přeneseno na
subdodavatele), lávka v Husově ulici v Č.Tř (neuznáno, oprava objednána u f. Stavremo). Již dříve
byly v rámci záruky opraveny nájezdy na lávky na trasách do Letohradu a České Třebové a styčné
spáry. Jednání s dodavatelem budou pokračovat, pravděpodobně bude provedena sonda k ověření
konstrukčních vrstev v úseku „za Mazdou“ v ÚO. K řešení nerovností obecně a trhliny na
Valdštejně byl přizván projektant Transconsult HK. Touto problematikou se zabývala SR ROT a též
Rada i Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. V době sepsání této výroční zprávy jsou nerovnosti „za
Mazdou“ opraveny z prostředků svazku – mimořádného neinvestičního příspěvku partnerů.
Vandalové způsobili v roce 2013 poškození dopravních značek na přivaděči Nebíčko.
V rámci údržby a drobných oprav bylo v roce 2013 m.j. provedeno: prohlídky dopravního značení,
nátěry odpočívek, prohlídky odvodňovacích systémů, bylo obnoveno 14 ks provozních řádů. Na
údržbu a opravy (vč. mostních prohlídek) bylo vynaloženo 503.970 Kč. V budoucnu bude třeba
krom opravy nerovností a trhliny Valdštejn řešit poškozený povrch v prostoru Luh a možná se ukáže
potřeba zpracovat pasport. Z podnětu SŽDC byly v zimě vykáceny dřeviny u obratiště Lanšperk.
Majetek je smluvně pojištěn (86.349 Kč pro rok 2013). Je zajištěn management provozu (v roce
2013 za 350.000.- Kč). Účtování o projektu se stalo od roku 2011 součástí účetnictví svazku, v době
realizace staveb tuto placenou službu dodávalo Město ÚO.
Z provozních prostředků byly dále hrazeny: nájemné za pronajaté pozemky (124.929 Kč) - roční
výše nájemného souvisí též s rychlostí výkupu zejména od SŽDC, splátky dlouhodobého úvěru
SROP (čtvrtletně 566.250 Kč neboli ročně 2.265.000 Kč), splátky dlouhodobého úvěru ROP
(měsíčně 71.000 Kč neboli ročně 852.000 Kč), úroky (221.600 Kč), bankovní poplatky (83.209 Kč),
pozemková agenda (včetně kolků a posudků 27.424 Kč), propagace projektu (Cykloklání za 20.000
Kč), daň z nemovitostí a z převodu nemovitosti (26.718 Kč), pojištění (katastrofa, vandal, krádež,
odpovědnost – 86.349 Kč).
V roce 2012 - bylo všech 6 billboardů u cyklostezky do Letohradu smluvně pronajato (2 x Barvínek
za 10 tis. Kč, 4 x Stratílek za cenu 40 tis. Kč). Byly pronajaty 2 billboardy u BnO (Croessanda) za
12 tis. Kč. Roční smlouvy z r. 2012 skončily v květnu/červnu 2013 a s výjimkou f. Barvínek nebylo
dosaženo jejich okamžitého prodloužení. Billboardy u BnO byly pronajaty firmě „Penzion pod
hradem“ za 4 tis. Kč ročně, 2 ze 4 volných billboardů u stezky do Letohradu (f. Stratílek se rozhodla
nepokračovat) byly pronajaty České pojišťovně za 10 tis. Kč na rok, 1 byl pronajat Obci České
Libchavy. Volný zůstává 1 billboardy u Letohradu. K dispozici jsou „stavební“ panely (přivaděč
v Dobrouči, v Ústí na Tiché Orlici).
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Nájem ubytovny v Cakli skončil k 30.9.2012, ubytovna byla prodána KČT Horal za cenu 533 tisíc
Kč splatnou v pěti splátkách v letech 2012 až 2016, roční splátka činí 107 tis. Kč. Technicky je
řešena částečným zápočtem za cestářské služby.
Pronajaty farnáři Čadovi jsou některé vykoupené pozemky za 1030 Kč ročně. Ukončen byl
pronájem 12 m2 pozemku pro stánek v Klopotech (s roční cenou 3 tisíce Kč).
Z pronájmů majetku cyklostezek byl v roce 2013 úhrnný příjem 25 tis. Kč.
Fond údržby jako možnost podpory provozu zůstává otevřen, chronicky zaostává za očekáváním,
příspěvky za rok 2009 v souhrnu 5.500 Kč zaslali čtyři přispěvatelé; v roce 2010, 2011,2012 a 2013
nula.
Publicita cyklostezek (spolu s dalšími činnostmi svazku ROT) je zajišťována tiskovými zprávami a
prezentacemi na veletrzích, seminářích, poradách. Články jsou zveřejňovány v místních periodicích
a v regionálním tisku. Podrobné informace jsou trvale rovněž na webu svazku ROT www.orlickotrebovsko.cz, kde mají cyklostezky vlastní rubriku. Stejně jako v minulých dvou letech byla na
cyklostezkách z prostředků ŘT organizována jediná akce, a sice Orlické cykloklání dne 22.6.2013
v Cakli v úhrnné ceně 20.000 Kč.
Všichni partneři mají splaceny obě splátky podílu r. 2013 v celkové výši 4,8 mil. Kč.
Souhlasy (pronájmy i bezúplatně) k umístění propagačních tisků jsou vydávány průběžně: např.
Domovu pod hradem či organizátorům turisticko-sportovních akcí. Placená smlouva (10.000 Kč)
byla podepsána s firmou Quix na propagační nástřiky.
Cyklostezky, a někdy i stávající cyklotrasy, se střetávají se zájmy jiných investorů. V realizační
nebo projekční fázi bylo nutno řešit nejrůznější akce, některé v souvislosti se změnami v projektu
cyklostezky
nebo v termínu opakovaně: Kanalizace a ČOV v ÚO (významný zásah do
v Kerharticích, u býv. PVT v Lázeňské ulici, v Pivovarské ulici a nepřímo i jinde - firmy MeritBau,
ABV, Kalgus), Most na I/14 v České Třebové (s částečnou demontáží „naší“ lávky – ukončeno,
převzato), výluky na trati ÚO-Choceň každoročně s několika různými dodavateli (Ch+T, Eurovia),
těžby LČR a jiných majitelů lesů, opravy Povodí Labe a ČEZ. V souvislosti s pracemi na trati
„Průjezd uzlem ÚO“ je přerušen a objížďkou řešen provoz na cyklostezce v prostoru Nový byt –
Mendrik – Lázeňská ul. (v rámci drážní stavby bude zřízen nový úsek cyklostezky do majetku
města ÚO). Před ukončením jsou „Komplexní pozemkové úpravy Hnátnice“, organizované SPÚ
ÚO, zahájené v roce 2010 a dotýkající se cyklostezek ROT v katastrálních územích Hnátnice,
Lanšperk, Dolní Dobrouč. Výsledkem bude m.j. spoluvlastnictví pro svazek ROT u pozemku
v Šušku, což by významně usnadnilo realizaci této spojky.
Management se musí zabývat i opakovanými podněty od občanů domnívajících se, že v souvislosti
se stezkou jim vznikly problémy (Hýbl, Fiala, Ráb).
Velmi dobrá spolupráce je s Městskou policií Ústí n. Orl. a rovněž s Městskou policií
Letohrad/Dolní Dobrouč.
ROT je trvale aktivní směrem k sousedním svazkům připravujícím projekty cyklostezek, vůči CDV
ve smyslu republikového číslování a při jednání s kraji (PK, KHK, JM) o krajských prioritách
(propojení směr Brno, propojení měst, cyklogenerely). V projektu „Cyklokoncepce OHP“ byly
z iniciativy ROT a manažerů vkomponovány potřeby a vize z území svazku (spojka v Šušku,
průjezd Sopotnicí, cesta Hrádek, průjezdy městy, vyhnutí se silnici v Brandýse), tyto podklady byly
zapojeny i do materiálů pro PK.
Financování v roce 2013 je kvantifikováno na obvyklých účetnických organizacích 0070, 0071,
0074 v rámci rozpočtu svazku ROT. Účetnické organizace 0072 a 0073, používané v realizační fázi
projektu SROP, jsou „mrtvé“. Finanční transakce se odehrávají na účtech svazku vedených u KB.
Zvláštní účet „ROP“ byl v roce 2011 zrušen. Vzhledem k očekávaným výdajům ve zbytku roku
2013 nebylo zapotřebí činit na úrovni rozpočtu žádná okamžitá opatření. Z vyúčtování roku 2012 je
zřejmá finanční rezerva 1.382.780 Kč vzniklá z menší části jako finanční zajištění určené na hlavní
mostní prohlídky v roce 2013 a z větší části je důsledkem nerealizace výkupu pozemků od SŽDC
v roce 2012 (a pravděpodobně ani v roce 2013) a je „účelově“ určená právě na tyto dvě potřeby
v příštím roce. K tomuto kladnému saldu v roce 2013 přibyly další prostředky v souvislosti
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s odkladem výkupu pozemků od cca 45 vlastníků v úseku Bezpráví-Choceň. Celková rezerva
z minulých let ke dni 31.12.2013 je na cyklostezkách celkem 1,92 mil. Kč.
Projekt sám o sobě generuje pouze doplňkové příjmy (postupný prodej ubytovny, pronájmy
billboardů a pozemků); hlavním zdrojem financí jsou příspěvky partnerů projektu ve smyslu hlavní
partnerské smlouvy z roku 2006 a dlouhodobé tabulky cash flow aktualizované v roce 2011 (příloha
B). V současnosti, tedy v době provozu, jsou nejvýznamnějším výdajem splátky jistiny a debetních
úroků z úvěrů, dále výkupy pozemků, externí služby servisních organizací, údržba, pojištění.
5.2.5 Doplňkové investice v roce 2013 a bezpečnostní prvky. Investováno bylo dle rozhodnutí
minulých schůzí ŘT a loni aktualizované tabulky CF a ročního rozpočtu svazku ROT z úsporných
důvodů redikováno na nulu.
Výkupy pozemků na všech trasách v roce 2013
0 Kč
Prodeje pozemků v roce 2013
8.360 Kč (Sokol Lhotka)
Čtvrtým rokem probíhají jednání se SŽDC (po řadě urgencí a listopadové schůzce je reálná platba až
v roce 2014), připravují se výkupy na trase Bezpráví – Choceň.
Prostředky plánované na bezpečnostní prvky byly v r. 2013 využity na instalaci 4 výstražných
značek v Perné a Bezpráví s cílem opakovaně zřetelně informovat uživatele cyklostezky, že po
komunikaci mají právo se pohybovat i jiní.
5.2.6 Další informace se vztahují k projektu cyklostezek jako k celku:
o Na účtu 021 – stavební díla je k 31.12.2013 m.j. evidován majetek vzniklý z projektů SROP a
ROP a vlastního investování v úhrnné hodnotě 139.524.308,92 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
19. parkoviště Letohrad
457 079,84 Kč
20. přivaděč Mítkov
2 458 484,00 Kč
348 824,90 Kč
21 parkoviště Černovír
Na účtu staveb nedošlo v roce 2013 k pohybu.
o Na účtu 031 jsou evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 5.339.941,00 Kč. V roce 2013 byl
prodán pozemek Sokolu Lhotka – Česká Třebová.
o Pro potřeby partnerů cyklostezek od prosince 2011 funguje tabulka příspěvků s rozdělením na
investice/neinvestice na roky 2012 až 2019.
o Podrobné informace o projektu jsou trvale rovněž na webu ROT www.orlicko-trebovsko.cz, kde
mají cyklostezky vlastní rubriku.
o 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.
5.2.7. Spojka Valdštejn – Šušek, cesta Hrádoveckým údolím, bike resort
a) Po 4 letech se chýlí ke konci „Komplexní pozemkové úpravy Hnátnice“ (záležitost SPÚ,
probíhá upřesnění vkladu do KN), které vyřeší m.j. vlastnické vztahy v zájmovém prostoru na
levém břehu toku Potočnice a bude možno pokračovat v administraci ÚR. Další aktivity (DSP,
realizace) nejsou možné bez masivní externí dotace. b) Pro cestu hrádoveckým údolím byla
v roce 2013 obstarána zpřesňující studie. Akce bude včleněna do projektu „Orlicko-Třebovský
bike resort“ a v jeho rámci bude pokračovat její příprava. c) Na přelomu roku byl zpracován a
projednán záměr k projektu „Orlicko-Třebovský bike resort“ s několika lokalitami pro tento
druh volnočasových aktivit. Realizovatelnost projektu bude zjištěna vyhledávací studií, na
jejímž financování se spolupodílejí zainteresovaná města a obce a PK.
Všechny tyto akce jsou mimo rozpočet ŘT (cyklostezek) a zde jsou uvedeny pouze z hlediska
souvislostí.
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Škola hrou v kraji Komenského - projekt podpořený z OPVK
Projekt 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. Podstatou projektu je tvorba
výukových materiálů se zohledněním místních daností.
Projekt „Škola hrou v kraji Komenského“, 100% dotovaný z EU OPVK, byl realizačně
zahájen 1.3.2012 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, zdravotními prohlídkami a také zřídil hotovostní pokladnu. Pro
projekt byl zřízen zvláštní účet u KB. Uzavřeny byl pracovně-právní smlouvy a dohody. Vedena
byla zadávací řízení na vybavení a grafiku, sice v režimu VZMR, ale se složitým vymezením
předmětu dodávky a náročnou komunikací s dodavateli i školami. Řešena byla autorská práva a
licence.
V roce 2012 obdržel svazek 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 nesl ROT
dočasně ze svého, při čemž bylo krátkodobě nutné využít prostředky i z jiných účtů svazku včetně
debetního rozpětí základního účtu. Tato situace se v roce 2013 „překlopila“, protože jsme na základě
schválených žádostí o platby v průběhu roku 2013 obdrželi více prostředků 2.625.430 Kč) než byly
výdaje (1.662.596 Kč), ve 2012 tomu bylo naopak. Svazek se v letech 2012/2013 vyrovnal
s financováním projektu bez jakéhokoliv ohrožení cash-flow. Prosté saldo projektu v těchto dvou
letech je z hlediska svazku ROT kladné a systém funguje jako postupně spotřebovávaná a
obnovovaná záloha s konečným vyrovnáním/zúčtováním při ukončení projektu.
V roce 2013 projekt bez vážnějších komplikací pokračoval, některé jeho části (např.
geopark) byly veřejně postupně zprovozňovány. V listopadu 2013 byl projekt podroben velmi
podrobné třídenní kontrole čtyřmi pracovníky zprostředkujícího subjektu, konstatované nedostatky
byly administrativního charakteru a byly dílem odstraněny v průběhu kontroly, dílem písemně
vysvětleny a zdůvodněny.
V závěru roku 2013 a prvních měsících 2014 byly pořízeny veškeré plánované výstupy,
18.2.2014 se uskutečnila jejich veřejná prezentace pro starosty a ředitele škol. V plánovaném
termínu 28.2.2014 byl projekt finančně ukončen. V době generování této zprávy probíhá doplnění
závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Projekt se k rozpočtu svazku chová neutrálně.
Součástí výstupů jsou jednak tiskoviny a elektronické nosiče, dále vlastní web projektu a
rovněž drobný majetek (interaktivní tabule, fotopřístroje, laboratorní zařízení, výpočetní technika se
SW, pomůcky). Vše je vedeno v evidenci příjemce dotace, tedy svazku, viz „inventurní“ přílohy 4-4
a 4-7. Partnerské školy tento majetek v evidenční hodnotě 896 tisíc Kč využívají na základě
výpůjčních smluv a po ukončení sledované doby udržitelnosti, po dvou letech, jim bude bezúplatně
předán.
Partnery projektu byly školy Gymnázium Česká Třebová, ZŠ Habrmanova Česká Třebová,
ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. Učitelé těchto škol vytvořili 10 nových vzdělávacích programů
zaměřených na poznávání regionu. Jejich ověřování a zavádění do výuky proběhlo do 28. února
2014, ale i nyní s nimi učitelé pracují. Pro ostatní školy v regionu jsou pracovní listy k dispozici na
interaktivním webu www.vzdelanihrou.cz.
5.3.
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5.4.
Cyklo glacensis 2013 pro mladé
Svazek ROT připravil na dny 17. a 18. května ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko,
mikroregiony Vysokomýtsko, Lanškrounsko, městy Choceň a Náchod, DSO Regionem Orlické
hory, Regionem Novoměstsko a s okresem kladským 12. ročník mezinárodní cyklistické akce
CYKLO GLACENSIS 2013 pro mladé. Akci zahájil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
v Ústí nad Orlicí. Ročník 2013 byl zaměřen na účast mladých prvocyklistů Glacensis. Osobní záštitu
nad letošním ročníkem přijal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Cyklisté vyjeli
z 11 míst v ČR a z 8 míst v Polsku, sjeli se v Novém Hrádku poblíže Olešnice v Orlických horách,
kde pro přibližně 528 účastníků byl připraven program. V samotném názvu je obsažena inovace této
tradiční akce: osloveny byly školy regionu a jimi delegované skupinky studentů se zúčastnily
v plném rozsahu.
Projekt s rozpočtovaným nákladem 518 tis. Kč byl dotován z FM OPPS Č-P (požádáno o 435 tis.
Kč) , přispěla na něj okolní města a svazky (70 tis. Kč), vnos svazku ROT nepřekročí 20 tis. Kč,
v souladu s rozpočtem svazku pro běžný rok. Proplacení dotace je „zpětné“, žádost o platbu byla
zpracována v září 2013 a na účet svazku finance doputovaly až v květnu 2014.
5.5.

„Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR“ (Obce sobě)

Realizátorem celorepublikového projektu registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/88.00001
„Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR“ v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností“ (zkráceně „Obce sobě“) je Svaz měst a obcí ČR. SMO ČR je rovněž
příjemcem dotace z ESF, Operačního programu lidské zdroje. SMO uzavřel s většinou ORP, resp.
DSO, v ČR smlouvy o spolupráci na tomto projektu, smluv je v celé republice cca 190 a pokrývají
naprostou většinu území státu.

Svazek ROT je, po dohodě s Městem Ústí nad Orlicí, partnerem SMO ČR a od 1.11.2013
projekt na základě smlouvy ve SO ORP ÚO zajišťuje. Smyslem projektu je po zmapování situace
v oblasti sociální, školské, odpadů (a jedné volitelné – ta bude určena na setkání 19.6.2014) posoudit
možnosti prohloubení nebo ustavení spolupráce obcí uvnitř SO ORP. Přidruženým efektem je už
samotný vznik uceleného materiálu a jeho využití při žádostech o dotace anebo i při podnětech
k legislativním změnám.
Svazek ROT se od 1.11.2013 stal zaměstnavatelem 4 pracovníků (koordinátor, analytik,
asistenti). V roce 2013 se uskutečnila metodická příprava organizovaná SMO ČR a byly zahájeny
analytické činnosti (sběr dat) z oblasti školské, sociální a odpadů. principielní koordinace probíhá se
sousedními ORP a s MAS Orlicko. Při sběru dat je nejdůležitější spolupráce s příslušnými
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odvětvovými odbory MěÚ ÚO, pramenem údajů je rovněž ČSÚ a samozřejmě starostové všech 16
obcí. Pro vnitřní chod této šestnáctičlenné skupinky byli ustaveni tzv. motivující starostové (Petr
Hájek, Jana Hodovalová). Zástupci ROT se zúčastnili „kulatého stolu“ u senátora pro samosprávu
Ing. Ivo Bárka, kde se m.j. dozvěděli příklady z praxe jiných evropských států. Projekt byl
předmětem mezinárodní konference 28.11.2013, které se zúčastnili vrcholoví politici, odborníci
z ministerstev a zahraniční hosté ze 4 evropských zemí.
Osobní náklady zaměstnanců projektu v úrovni superhrubé mzdy a k ní příslušející pojištění
jsou zcela sanovány projektem (svazek ROT na počátku projektu v 11/2013 obdržel zálohový
příspěvek od SMO ve výši 442.977,20 Kč). Na úhradě režijních nákladů se z titulu ORP podílí
Město Ústí nad Orlicí. Svazek žádné výdaje nenese. Projekt „Obce sobě“ je financován
prostřednictvím běžného účtu svazku, samozřejmě na zvláštní účetnické organizaci 0280.
V roce 2014 budou dokončeny analýzy, zpracovány a vyhodnoceny návrhy. Projekt bude
ukončen k 31.5. 2015.

6.

PROPAGACE A PUBLICITA

6.1
Veletrhy
V roce 2013 se uskutečnily tradiční propagační akce a také jednorázové účasti na veletrzích CR
(organizačně i finančně kryté d.s. OHP). Prezentace se uskutečnily 17.1.2013 na veletrhu Region
Tour Brno a dne 7.2.2013 na veletrhu Hollyday World Praha za účasti královské družiny, dále na
veletrzích Dovolená Ostrava 8.3.2013 a Info Tour 15.3.2013 v Hradci Králové.

6.2
Cyklo Glacensis 2013
Region a jeho atraktivity byly propagovány i v rámci další tradiční akce svazku ROT, kterou byl
12. ročník „Cyklo Glacensis 2013 pro mladé“. Dne 17.5.2013 startovalo celkem 19 týmů z 11
příhraničních měst Čech a z 8 míst Polska. Cíl byl v Novém Hrádku, kde se pro cca 528 přítomných
cyklistů konal společenský večer s prezentací činnosti pořádajících českých a polských regionů a
zábavným programem. Následujícího dne, 18.5.2013, se účastníci rozloučili a vrátili do svých měst.
Před odjezdem z ÚO, 17.5.2013
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6.3 Cykloklání
V roce 2013 bylo zahájení/ukončení sezony koncipováno opět do jedné centrální akce „Orlické
cyklo&in-line klání“ dne 22.6.2013 v Cakli. Na programu byly okruhy pro dospělé, cyklisty i děti,
drobné soutěže se zapojením obecenstva, reprodukovaná hudba. Zdařilá akce byla kooperována se
Sborem pro záchranu hradu Lanšperka. K distribuci prostřednictvím IC bude před zahájením příští
cyklistické sezóny 2014 použit leták cyklostezek vydaný v r. 2013 v nákladu 10 tisíc kusů
s příspěvkem České pojišťovny.

6.4
Den Regionu
Již 14. ročník této tradiční akce se konal 13.9.2013. Cyklisté startovali v Libchavách od radnice, kde
jim popřáli šťastnou cestu starostka obce Jana Hodovalová a předseda regionu Petr Tomášek.
Prvním zastavením byla návštěva Kaučink Akademie v Libchavách s podrobnou prohlídkou a
výkladem ředitele Štěpánka. Peloton pokračoval do Ústí nad Orlicí, kde byl v FFT bike-parku pod
Duklou přivítán místostarostou Jiřím Holubářem a mladí sportovci předvedli skvělé ukázky svého
umění. Účastníci pokračovali na náměstí v České Třebové a po krátkém zastavení v Semaníně (m.j.
knajpoviště s komentářem starostky Marie Chalupové) byla cyklojízda ukončena v 17 hod. ve
sportovním areálu v Třebovici, kde bylo připraveno občerstvení a kulturní program (kapela
Snímek ze startu v Libchavách, 13.9.2013
Kalumet, taneční vystoupení Česká beseda).

6.5
Web svazku ROT
Informace o svazku ROT, jeho historii a činnosti jsou k dispozici na webu www.orlickotrebovsko.cz. Web byl k 28.11.2012 opatřen novým redakčním systémem respektujícím vývoj
jazyka html a umožňujícím průběžnou aktualizaci; vzhled stránek je zachován a způsob
uživatelského přístupu rovněž. V roce 2013 byly některé funkce zdokonaleny (kalendář akcí,
odkazy).
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6.6
Propagace svazku dalšími formami
o Samozřejmostí jsou tiskové zprávy rozesílané mediím, články jsou zveřejňovány v místních
periodicích a regionálních denících, využíván je i OIK.
o K dispozici je 320 výtisků „Turistická a cykloturistická mapa Orlicko –Třebovsko“ za cenu 50
Kč/ks.
o K dispozici je cca 152 výtisků obrazové publikace „Region Orlicko-Třebovsko v proměnách
tisíciletí“ vhodná jako dárek návštěvám členských obcí, k výročím jejich občanů či jako odměna
zastupitelům. Cena je 150 Kč/ks.
o K propagaci svazku posloužily též stolní „svazkové“ kalendáře roku 2014, kterých bylo
distribuováno 1000 ks.
o ROT byl v rámci pětileté partnerské dohody presentován na propagačním Infobusu, který je
v širokém území využívaný na propagační akce.
o Propagace svazku je z titulu členství zajišťována prostřednictvím destinační společnosti OHP,
zejména v oblasti turistiky a pamětihodností.

7.

OSTATNÍ

Č INNOST

V roce 2013 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 organizováním společného postupu;
• 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;
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; neumeister@ohgs.cz
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