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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 2014 zajišťoval jeho výkonný orgán - správní rada v souladu s
plánem činnosti na rok 2014, schváleným valnou hromadou dne 6.12.2013, 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
47 859 obyvatel (údaj k 1.1.2014). 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 2014 (do 5.12.2014) 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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Na VH ROT dne 5.12.2014, v návaznosti na komunální volby, byly zvoleny orgány ROT
následovně:
Valná hromada:
Předseda:

starostové všech 24 členských obcí
Petr Hájek (Město Ústí nad Orlicí)

Místopředsedové:

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

Správní rada:

Petr Hájek (Město Ústí nad Orlicí)
Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)
Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)
Hana Šafářová (Obec Řetová)
Josef Škeřík (Obec Sloupnice)
Pavel Šisler (Obec Dolní Dobrouč)

Revizní komise:

Jana Hodovalová (Obec Libchavy)
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 (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, manažerské 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
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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 2014 zajištěna dodávka a provedena náhrada
poškozených sedacích souprav.
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.
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 2014 se uskutečnilo takto:
• 2 x zasedání Valné hromady
• 9 x zasedání Správní rady
• 1 x zasedání Revizní komise
• 2 x jednání Řídícího týmu cyklostezek
Členství v MAS Orlicko. Od zvláštní VH MAS Orlicko dne 1.6.2013 je ROT kolektivním členem.

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, pověřený
zastupováním svazku ROT i na VH MAS. Podle posledního vývoje lze realizaci a čerpání dotací
v programovacím období 2014-2015 očekávat spíše koncem roku 2015 nebo počátkem 2016 a je
třeba vyřešit podíl členů na financování provozu MAS v roce 2015.
Podrobnosti na www.mas.orlicko.cz.
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.
K 1.1.2014 měl svazek obcí ROT celkem 24 členů (21 obcí a 3 města) s celkem 47.859
obyvateli.
Členský příspěvek ROT je několik let neměnný a činí 20 Kč na obyvatele. Je využit na hrazení

běžného provozu ROT (16 Kč) a členství v OHP (4 Kč), v souladu s ročním rozpočtem.
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2. HOSPODA Ř ENÍ SVAZKU A DOTACE 2014

Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok
2014 a dále v souladu s pověřením Valné hromady z prosince 2013 prováděla potřebné rozpočtové
změny, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací či příspěvků v roce 2014.
Rozpočtové změny v průběhu roku 2014 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) a na projekt „Obce sobě“ (záloha/příspěvek od SMO ČR) a na projekt „Bike
rresort“ (PK, participující města a obce). Drobné změny rozpočtu souvisely s prodejem publikací a
map. Finančně i časově náročnějšími se trvale ukazují výkupy pozemků pro cyklostezky
(financováno důsledně z příspěvků partnerů cyklostezek).
Souhrnný přehled přijatých dotací a dalších druhů příjmů a přehled výdajů v roce 2014 zobrazuje
následující tabulka vycházející ze závěrečného účtu (audit se teprve uskuteční):
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč)
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 ( + )

Upravený
rozpočet

Plnění k 31.12.2014

0
1451
118
7592
9161
6014
30
6044
3117

0
1971
106
7252
9329
5336
1287
6623
2706

0
1761
106
7252
9119
4895
219
5114
4005

0
-3117
0
0

0
-3117
+411
0
0
-2706

0
-3117
-888
0
0
-4005

--3117

% k uprav.
k rozpočtu
0
89
100
100
98
92
17
77

100

148

Poznámky:
Nenaplnění výdajů je důsledkem nerealizace výkupu pozemků cyklostezek od SŽDC, prostředky
budou na týž účel využity v roce 2015.
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.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulkách níže a je
obsažen i v dalších kapitolách výroční zprávy. Dotace byly řádně vyúčtovány, dotace na grantový
projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ byla postupně poukazována na projektový účet svazku
formou zálohových plateb na základě předložených monitorovacích zpráv a k plnému vypořádání
s částečnou vratkou zálohy došlo po ukončení projektu k 28.2.2014. V roce 2014 byla rovněž přijata
platba za dotovanou akci „Cyklo Glacensis 2013“.
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poskytovatel
účel
Krú Pk
Obnova veřejných prostranství
Management činnosti a agendy
Krú Pk
svazku
Grantový projekt „Škola hrou
v kraji Komenského“- zálohové
Krú Pk
platby
CELKEM

ÚZ

položka rozpočet
0
4122 150000

čerpání

%

150000

100

0

4122

10000

10000

100

33030

4122

125370
285369,8

125370
285369,8

60
63

Cash flow svazku byl v roce 2014 bez problémů. Turbulence obou směrů tradičně působí přijímání
příspěvků/dotací buď předem anebo po realizaci – to závisí na pravidlech donátora. 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
86609010217/0100
86141270207/0100
433289970297/0100
1071640310247/0100
9413010611/0710
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
28.02.2015

231 40

708.450,95

208.369,11

231 60

3.765.158,39

2.892.279,52

231 30

0

0

231 50

331.992,52

117.612.15

878,68

788,68

-10.697.754,40

-8.999.004,40

-4.737.000,00

-4.098.000,00

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

stav
30.04.2014

dlouhodobý
úvěr
dlouhodobý
úvěr

Hospodaření svazku bylo podrobeno finančnímu předauditu, který při přezkoumání
opatření z minulých let nezjistil chyby a nedostatky, k roku 2014 však nalezl, že u několika členů
nebyl dodržen termín pro vyvěšení rozpočtu svazku. Výsledný protokol bude k dispozici po
dokončení auditu a bude předložen příští VH (pravděpodobně v červnu 2015).

3. CHARAKTERISTIKA

Č INNOSTI V ROCE 2014

Rok 2014 byl pro svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko dalším ze souvislé řady velice
činorodých 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 2014 redukovány z úsporných
důvodů na nulu (s výjimkou výkupů pozemků 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 akce společného nakupování
plynu/elektřiny pro období po 06/2013. 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. Z hlediska spotřebitelů došlo v minulých dvou
letech k určitému pozitivnímu posunu v tom, že organizátoři aukcí nyní umožňují participaci jak
právnickým osobám, tak i občanům, a to bez finančních požadavků a se zcela svobodným
rozhodováním po ukončení aukce, po níž se ovšem „aktivují“ i dodavatelé původní – to je projev
českého tržního prostředí v energetice.
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V září 2014, po průzkumu zájmu, objednal svazek 910 ks stolních kalendářů na rok 2015.
Kalendář s 26 dvojtýdny obsahoval 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 15 ks kalendářů bylo užito pro potřeby svazku. Úspěšná akce bude v případě zájmu
zopakována i v roce 2015.
Projekt „Škola hrou v kraji Komenského“, 100% dotovaný z EU OPVK, byl zahájen
1.3.2012. Jeho podstatou byla 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 letech 2013 a 2014 projekt pokračoval, některé jeho části byly veřejně
postupně zprovozňovány, a 28.2.2014 byl úspěšně ukončen.
Projekt lze označit za velmi zdařilý, výstupy projektu jsou veřejně k dispozici na webu
www.vzdelanihrou.cz.
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 „administrativně-právní servis“ – ta byla určena na setkání starostů 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), v roce 2014 to bylo 1.236.095 Kč, na úhradě
režijních nákladů se podílí Město Ústí. Svazek žádné výdaje nenese.
Projekt má termín ukončení k 31.5.2015, SMO ČR jedná o jeho prodloužení, v jehož
průběhu by byl připraven plán aktivit a zásobník projektů.
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. Každoročně proběhne několik drobnějších administrativních
úkonů.
V roce 2014 pokračoval již sedmým 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 má délku 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, ta byla
dodavatelsky za necelých 700 tis. Kč realizována v květnu 2014. Další větší opravou byla ulice
Benátky v České Třebové.
V roce 2014 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 čtrnácté) a Cyklo Glacensis 2014 pro náročné
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(třináctý ročník, spolufinancovaný participujícími partnery a účastnickým poplatkem) 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 vysoké 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 OBNOVY
VENKOVA V ROCE 2014 A DALŠÍ EXTERNÍ
ZDROJE

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 2014
Poznámky: V příloze je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku i po letech) v celé
historii, od roku 2000 do roku 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), bylo 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
rozsah prací
rozpočet skutečdotace

Brandýs nad Orlicí úprava prostoru stanoviště
kontejnerů na odpad
Česká Třebová
Skuhrov - regenerace
fotbalového hřiště, Svinná přístřešek na rozcestí u
hřbitova
Sloupnice
úprava veřejných
prostranství - informační
tabule
Sopotnice
úprava veřejných
prostranství obci ROT - Fit
zahrada - úprava komunikací
Velká Skrovnice
oprava hřbitovní zdi ve Velké
Skrovnici

Celkem

5 participantů

vnos

nost
208 000

65 000

30 000

35 000

98 000

62 811

30 000

32 811

70 000

55 491

30 000

25 491

220 000

54 444

30 000

24 444

116 227

116 227

30 000

86 227

704 227

353 973

150 000

203 973

Pravidla jsou stálá: Jedná se zásadně o neinvestiční akce, příjemcem dotace je ROT. Svazek ROT je
také objednatelem – smluvním partnerem dodavatele. Participující obec se podílí neinvestičním
příspěvkem minimálně 30% z výsledné ceny „své“ akce (smlouva o příspěvku s ROT) a zabezpečuje
její koordinaci.
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Dotace/příspěvky od EU – ČR, krajů a obcí a svazků v roce 2014
•

Dotace/Příspěvky na Cyklo Glacensis 2014
:
a) dotace od partnerů akce a startovné 83.700,- Kč celkem, v tom
- Město Vysoké Mýto
3 000 Kč
- DSO Region Orlické hory
5 000 Kč
- DSO Lanškrounsko
10 000 Kč
- Město Choceň (na roky 2014 a 2015)
20 000 Kč
- DSO Orlicko
10 000 Kč
- Královéhradecký kraj
10 000 Kč
- vybrané startovné od účastníků
25 700 Kč
b) „evropská“ dotace
- FM OPPS Č-P (2013 virtuální, převod v r. 2014)
435 390 Kč
• Dotace/Příspěvky od obcí, ve kterých se realizoval
POV 2014 (Obnova veřejných prostranství ROT)
203 973 Kč
•
•
•

5.

Dotace Projekt Školy
částečná vratka zálohy
Příspěvek/Projekt Obce sobě SMO ČR
Dotace/příspěvek na studii Bike resortu celkem
Pardubický kraj
Město Ústí nad Orlicí
Město Česká Třebová
Obec Dlouhá Třebová
Obec Přívrat
Obec Rybník
Obec Řetová
Obec Třebovice

125 370 Kč
212 764 Kč
1 236 095 Kč
800 000 Kč
200 000 Kč
250 000 Kč
250 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

PROJEKTY ROT ( z evropských fondů, grantů, příspěvků)

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, 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.
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.
Udržitelnost projektu SROP byla vůči administrující úrovni „evropského“ donátora, tedy vůči
Centru pro regionální rozvoj (CRR) v Hradci Králové, sledována standardními monitorovacími
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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, 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
Udržitelnost projektu ROP, tedy cyklostezky Bezpráví – Choceň, byla po čtvrtém roce provozu
(počítáno od finančního ukončení projektu k 30.4.2010), tedy za období od 1.5.2013 až 30.4.2014
doložena administrující úrovni donátora, kterou je ÚORP Pardubice, standardní monitorovací
zprávou o udržitelnosti provozu (MZUP č. 10 s přílohami dne 12.5.2014 a byla bez výhrad přijata.
Z úrovně donátora bude tento projekt formou MZ sledován do 30.4.2015, k tomuto termínu musí
být bezpodmínečně ukončeny výkupy pozemků . Archivace dokumentů je povinná do roku 2020.
Pro provoz stezky platí „Partnerská smlouva“.
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. Restem zůstává už pouze kauza
SŽDC, jejich obvyklá vyřizovací lhůta je 3 - 4 roky (kompletní žádost ROT jim bylo předložena
v květnu 2010). Po mnoha komplikovaných jednáních je nyní hotov znalecký posudek zohledňující
stav pozemků před stavbou a výkupy by mohly být uskutečněny v roce 2015.
Provoz v roce 2014 byl rutinní. Byly provedeny dvě velké opravy (hrboly v úseku „za Mazdou“ –
Strabag, cena 697 tis. Kč a ulice v Benátkách - JDDlouhý za 99 tis. Kč). Postupně jsou obnovovány
sedací soupravy. Přívalové deště způsobily nánosy bahna a štěrku, řešeno ve spolupráci s partnery
(nejvíce postižen byl úsek Na Luhu v Orlickém Podhůří). Byly provedeny běžné mostní prohlídky
na lávkách. V závěru roku způsobili vandalové poškození dopravních značek v úseku Hnátnice .
Černovír.
V roce 2014 - bylo všech 8 billboardů u cyklostezek smluvně pronajato. 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 106/107 tis. Kč.
Pronajaty farmáři Čadovi jsou některé vykoupené pozemky za 1030 Kč ročně.
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 letech 2010 až 2014 nula.
Všichni partneři mají splaceny obě splátky podílu r. 2014 v celkové výši 4,9 mil. Kč.
Souhlasy (pronájmy i bezúplatně) k umístění propagačních informací jsou vydávány průběžně.
Cyklostezky, a někdy i stávající cyklotrasy, se střetávají se zájmy jiných investorů. V evidenci je 64
případů se zásahem do hmoty či provozu.
Ukončeny 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 je m.j. spoluvlastnictví pro svazek ROT u pozemku v Šušku, což usnadní realizaci této
spojky.
Management a vedení svazku se musí zabývat i opakovanými podněty od občanů domnívajících se,
že v souvislosti se stezkou jim vznikly problémy (Hýbl, Fiala, Ráb). S Josefem Fialou je ROT
v soudním sporu.
Velmi dobrá spolupráce je tradičně s Městskou policií Ústí n. Orl. a rovněž s Městskou policií
Letohrad/Dolní Dobrouč.
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
5.3.
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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.
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. 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. Partnerské školy tento
majetek využívají na základě výpůjčních smluv a po ukončení sledované doby udržitelnosti, po
dvou letech, jim bude bezúplatně předán.
Svazek se v letech 2012 až 2014 vyrovnal s financováním projektu bez jakéhokoliv ohrožení
cash-flow. Po doplnění závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu byla ke konci r. 2014
vyúčtována záloha: svazek obdržel 125.388 Kč, vratka činila 212.764 Kč. Projekt se k rozpočtu
svazku chová v podstatě neutrálně; optický zůstatek (plánovaný na tzv. nepřímé způsobilé výdaje)
bude v letech 2015 a 2016 užit k administraci v době udržitelnosti. Původní rozpočet projektu ze
smlouvy o dotaci 4,756 mil. Kč byl v souvislosti s výběry dodavatelů a akceptovanými změnami
(22 změn kategorie nepodstatné) snížen na výsledných 4,078 mil. Kč způsobilých výdajů. Z této
sumy bylo 3,516 mil. Kč přímých způsobilých výdajů a 0,562 mil. Kč nepřímých způsobilých
výdajů.
Smlouvami o výpůjčkách obdrželi partneři k užívání vybavení následovně: ZŠ Habrmanova
Česká Třebová za 274.580 Kč, ZŠ Orlické Podhůří za 209.310 Kč, Gymnázium Česká Třebová za
465.378 Kč, Řídící tým (to je de facto též rozděleno školám) za 78.072 Kč, úhrnem tedy za
1.027.340 Kč.
Naplněny byly i výstupy projektu ve formě sledovaných monitorovacích ukazatelů:
Nové produkty
4 ks, z toho jeden s komponentou ŽP
Podpořené osoby – poskytovatelé
15 osob
Podpořené osoby – žáci
551 osob.
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
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2014, nyní s nimi učitelé pracují. Pro ostatní školy v regionu jsou pracovní listy k dispozici na
interaktivním webu www.vzdelanihrou.cz, web mohou navštívit i další uživatelé.
V době generování této výroční zprávy probíhá zpracování monitorovací zprávy o
udržitelnosti po prvním roce provozu.

Cyklo glacensis 2014 pro náročné
ROT připravil na dny 16. a 17. května 2014 ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko,
mikroregiony Vysokomýtsko, Lanškrounsko, městy Choceň a Náchod, DSO Regionem Orlické
hory, Regionem Novoměstsko a s okresem kladským 13. ročník mezinárodní cyklistické akce
CYKLO GLACENSIS.
Cílem byla polská Nowa Ruda a její místní část Ludwikowice Kłodzkie, areál Harenda. Akce
zahájila cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí a konala se s finanční podporou
zúčastněných regionů a Pardubického a Královéhradeckého kraje. Smyslem CYKLO GLACENSIS
je podpora regionálního cestovního ruchu a přátelských vztahů s polskými partnery. Akce se
opakovaně konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a za dobu
svého trvání se k ní připojilo mnoho celebrit a osobností veřejného a politického života.
102 českých a 110 polských účastníků prověřilo chladné a deštivé počasí. České týmy z 11
měst (Brandýs n.O., Česká Třebová, Choceň, Králíky, Lanškroun, Náchod, Nové Město n.Metují,
Bačetín, Ústí n.O., Vysoké Mýto, Žamberk) dorazily po náročné jízdě do cíle ve velmi dobré náladě
a kondici. Některé týmy urazily ve vytrvalém dešti 90 až 110 km, některé využily doprovodného
vozidla nebo železnice a část trasy nahradily dopravním prostředkem. V roce 2015 bude cíl Cyklo
Glacensis na české straně hranice a organizátor Region Orlicko-Třebovsko na příští ročník všechny
účastníky srdečně zve.
5.4.

ilustrační foto ze startu v Ústí nad Orlicí, archiv svazku

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.
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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, 2
asistenti), 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), v roce 2014 to
bylo 1.236.095 Kč, na úhradě režijních nákladů se podílí Město Ústí. Svazek žádné výdaje nenese.
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
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.
Od prosince 2013 se zpracovávala analýza podle pokynů SMO, který poskytuje servis
prostřednictvím republikových odborníků, a uskutečnilo se detailní školení realizačních týmů.
Navázalo setkání starostů ze správního obvodu ORP dne 19.6.2014 v Hnátnici a průběžné kontakty
s nimi a dalšími „majiteli“ informací, zejména s odborníky z odvětvových odborů MěÚ ÚO a
sběrem dat z republikových statistik. Kompletní analýza byla podrobena oponentuře odborníků ze
SMO a jejich akceptované připomínky byly do Strategického dokumentu zapracovány. Od léta
2014 probíhaly práce na návrhové části povinných témat a na analýze tématu volitelného, k němuž
byla 11.9.2014 speciální schůzka – pracovní snídaně. Zpracovány byly metodické listy, v říjnu byly
ve spolupráci s fokusními skupinami vymezeny problémové okruhy a cíle pro řešení (školství 2
problémové okruhy, 3 cíle; sociální oblast 3 problémové okruhy, 4 cíle; odpady 2 problémové
okruhy, 3 cíle). V listopadu byly k cílům přiřazeny měřitelné indikátory a gesce. V listopadu SMO
zorganizoval setkání k volitelnému tématu. Dne 26.11.2014 se uskutečnilo z iniciativy ROTu
setkání k oblasti školství a jeho perspektivám ve SO ORP ÚO.
Práce byly v určitém smyslu negativně ovlivněny v době komunálních voleb, nyní dochází
k oživení. Výstupem může být i institutionalizace meziobecní spolupráce (placená osoba na ORP
nebo DSO, který by byl v případě potřeby vhodně transformován např. aktualizací stanov).
SMO ČR sleduje samostatně každou ORP formou měsíčních monitorovacích zpráv a
prostřednictvím krajského koordinátora.
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Svazek ROT využil právní tým Svazu měst a obcí ke kontrole svých stanov, jeho podrobné
doporučení SR ROT akceptovala a stanovy budou v tomto roce (zohlednění NOZ a usnadnění
budoucí MOS) aktualizovány.
Projekt má termín ukončení k 31.5.2015, SMO ČR jedná o jeho prodloužení, v jehož
průběhu by byl připraven plán aktivit a zásobník projektů pro SO ORP.
5.6.

Vlajkový projekt „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na
pograniczu polsko-czeskim“
Po mnoha jednáních v ČR a Polsku v průběhu roku 2014 podepsalo na konci října 9 partnerů
předběžnou žádost – fichi a ta byla 31.10.2014 předána na rozhodovací úroveň = JTS Olomouc.
Celkový rozpočet projektu je 740.985 Eur, zahájení 05/2015, ukončení 12/2019. Lead partnerem je
Wojewodztwo Dolnoślaskie – Instytut rozwoju terytorialnego (IRT). JTS rozhodne o fichi a teprve
po té bude/nebude zpracována finální „ostrá“ žádost podle výzvy vypsáné pravděpodobně na jaře
2015 k podání finální podoby podrobné žádosti.
Projekt bude dotován 85%, 15% je spolufinancování. ROT je partnerem projektu a zastupuje
celý Pardubický kraj, ten také zajišťuje z velké části spolufinancování.
Zájmem ROTu (a samozřejmě i PK) je, aby výsledná přeshraniční koncepce v požadovaném
formátu (mapy, texty, propočty, priority, potenciální zdroje) obsahovala a zahrnovala i dosavadní
výstupy v OHP či PK a okolí, z pohledu ROT pak zejména přeznačení dálkových tras s důrazem na
č. 18, doplňkovou infrastrukturu, spojky dálkových tras včetně úseku Valdštejn – Šušek a lávky
přes Divokou Orlici „U kamaráda“ a úseku Česká Třebová - Rybník, dále regionální přivaděče,
průjezd dálkové trasy přes Sopotnici, průjezdy městy, Orlicko-Třebovský bike resort, zkvalitnění
in-line stezek.
Zahrnutí plánované cyklo, in-line a bike infrastruktury do Česko-Polské koncepce je de
facto podmínkou či vstupenkou pro získání dotace z OP Č-P, při zachování možnosti využití
resortních operačních programů - dotací evropských a zdrojů národních (SFDI, MAS,...).
Rozpočet pardubické části projektu je 628 tis. Kč, což při 15 % spolupodílení znamená pro
partnera spolufinancování 94 tis. Kč. Pardubický kraj (viz dopis radního R. Živného ze 16.10.2014)
přispěje v letech 2015 a 2016 po 25 tisících; Svazek ROT se bude snažit získat i další externí
zdroje.
Projekt Orlicko-Třebovský bike resort
Na jaře 2014 SR ROT projednala podklad „Orlicko-Třebovský bike resort“, který navazuje na
schválenou cyklokoncepci OHP a specifikuje další kroky v přípravě celého projektu bike resortu, po
debatě rozhodla, že svazek ROT bude pořizovatelem studie a žadatelem o dotaci na tuto studii od
PK a příjemcem příspěvků od zainteresovaným měst (ČTř, ÚO, LM) a od obcí (dotýká se území
Řetové, Dl. Třebové, Přívratu, Strakova, Semanína, Janova, Rybníka, Třebovice, Sloupnice) a
případně od firem. Podrobná studie (podrobný terénní průzkum, návrh tras a zařízení, pozemkové
rešerše, stanoviska veřejnoprávních orgánů a majitelů nemovitostí) bude financována z externích
zdrojů, bez nároku na finance svazku. Další postup (DÚR, DSP atd.) bude projednán v aktuálním
čase. Postupně se podařilo shromáždit finance v objemu 800 tis. Kč, a sice: 200 tis. Kč od Pard.
kraje, po 250 tis. Kč od měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí, po 20 tis. Kč od obcí Dlouhá
Třebová, Přívrat, Rybník, Řetová, Třebovice. Město Litomyšl zůstává pro rok 2014 nezapojeno,
z posledních jednání však plyne jeho zájem o další spoluúčast.
V červnu 2014 byla uzavřena SoD s f. TEO Litoměřice na podrobnou studii (729.250 Kč vč.
DPH) a příkazní smlouva s OHGS Úo na management a koordinaci (90.750 Kč).
K 31.10.2014 bylo provedeno základní trasování, seznamy vlastníků, jednání v území.
V závěru roku byli osloveni správci lesů a připraveny podklady pro jednání s vlastníky, kde je
spolupráce starostů naprosto nezbytná.
Studie bude/byla dokončena k 28.2.2015 a v určitých částech původního záměru prokázala
průchodnost (stanoviska správců a vlastníků). V roce 2015 budou hledány zdroje pro pokračování
5.7.
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v technické přípravě. V době generování této zprávy probíhá projednání studie s odbornými útvary
měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí.

6.

PROPAGACE A PUBLICITA

6.1

Veletrhy
V roce 2014 se uskutečnily tradiční propagační akce organizačně i finančně kryté d.s. OHP,
a sice na.Region Tour Brno a Hollyday World Praha, For Bike Brno a další, ROT poskytl ze zásob
propagační tiskoviny a své bannery; území svazku je zahrnuto do materiálů generovaných OHP na
veletrzích i jinými způsoby.
6.2

Den Regionu 2014
V pátek 5. září 2014 se konal Den Regionu Orlicko – Třebovsko doprovázený tradiční
cyklojízdou starostů členských obcí a měst. Akce se nesla v duchu přátelského rozloučení se
zastupiteli, kteří v následujícím volebním období neplánují v samosprávě již dále pracovat.
Cyklisté a příznivci regionu zahájili akci ve 13.00 hod. na návsi v Říčkách v Orlickém
Podhůří. Uvítal je starosta obce, a zástupce Klubu českých turistů je seznámil s naučnou
stezkou živé vody. Po té se peloton na kolech přesunul do Ústí nad Orlicí ke stavbě
železničního koridoru a pod dozorem stavbyvedoucího p. Strnada absolvoval podrobnou a
velmi zajímavou prohlídku regionální stavby století.
Odtud pokračovali účastníci po cyklostezce podél Tiché Orlice do Brandýsa nad Orlicí.
Zastávka se zde nesla v duchu příprav oslavy 450. výročí narození Karla staršího ze Žerotína a
starosta Petr Tomášek účastníky seznámil se životem a osobním přínosem významného rodáka
pro město a Jednotu bratrskou.
Z Brandýsa cyklisté pokračovali do Sudislavi nad Orlicí. Na začátku obce je přivítal
starosta David Horáček a následovala společná prohlídka Kubicova statku s osobní prezentací a
ukázkou indiánské kultury z majetku p.Kubici. Cyklojízda byla ukončena vydatnou večeří
v místním sudislavském hostinci za doprovodu kapely Šedous Band.
Den regionu Orlicko – Třebovsko tak potvrdil, že přínosy svazku jsou nejenom duchovní a
duševní, ale také vysoce pozitivně materiální.

Snímek z uvítání na startu v Říčkách, 5.9.2014, foto Eda Kaplan
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6.3

Cyklo Glacensis
ROT připravil na dny 16. a 17. května 2014 již 13. ročník mezinárodní cyklistické akce
CYKLO GLACENSIS, letos byla cílem polská Nowa Ruda a její místní část Ludwikowice
Kłodzkie, areál Harenda, kde bylo připraveno ubytování a večerní program.

Počasí trápilo účastníky od začátku, 16.5.2014, foto Jana Staňková

6.4

Propagace související s cyklostezkami
V roce 2014 bylo zahájení/ukončení sezony koncipováno opět do jedné centrální akce
„Orlické cyklo&in-line klání“ dne 29.6.2014 v Cakli. Na programu byly okruhy pro dospělé,
cyklisty i děti, drobné soutěže se zapojením obecenstva, reprodukovaná hudba. Zdařilá akce byla
opět kooperována se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka, tato spolupráce bude pokračovat
nadále.
K distribuci prostřednictvím IC byl využit leták cyklostezek vydaný loni v nákladu 10 tisíc
kusů s příspěvkem České pojišťovny.
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.
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 132 výtisků „Turistická a cykloturistická mapa Orlicko –Třebovsko“ za cenu 50
Kč/ks.
o K dispozici je cca 80 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 (v roce 2015 to bylo 910 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, systém funguje uspokojivě.

7.

OSTATNÍ

Č INNOST

V roce 2014 podobně jako v letech předchozích 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
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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);
• 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 dlouhodobě přispívá na údržbu lyžařských tras a jejich značení;
• významnou součástí soustavné činnosti svazku je spolupráce s organizacemi, jejímž je svazek
ROT členem. Informace o aktivitách OHP a MAS Orlicko (aktuální projekty, projekty ve
fázi udržitelnosti, výroční zprávy, strategie, výzvy, aktuality) jsou k dispozici na jejich webech
www.dsohp.cz resp. www.mas.orlicko.cz.
Turistům je určen speciální web OHP www.mojeorlickehory.cz.
• MAS Orlicko vydala přehlednou publikaci s projekty podpořenými z programu Leader
v období 2007 – 2013, ta byla poskytnuta též všem členům ROT.
Doplňující a podrobnější informace k uvedeným skutečnostem 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 Hájek – 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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