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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 vedle Strategického plánu
Stanovy v aktualizovaném znění č. 6 ze 4. 12. 2015 a s Jednacím řádem VH z téhož dne. 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 2015 zajišťoval jeho výkonný orgán - správní rada v souladu s
plánem činnosti na rok 2015, schváleným valnou hromadou dne 6.12.2014, s využitím
externích služeb odborných firem. Kontrolu činnosti zajišťovala revizní komise. Detail financování
a provozu cyklostezek řeší Řídící tým deseti partnerů, kteří též svými příspěvky financují provoz a
splácení úvěrů. Zápisy z jednání SR i VH jsou elektronicky rozesílány všem členům svazku,
informačním kanálem je i web svazku www.orlicko.trebovsko.cz přístupný veřejnosti.
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
47 770 obyvatel (údaj k 1. 1. 2015). 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 2015 v tomto složení:
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).
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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 nemovitých věcí atéž pro oceňování
pozemků nabytých bezúplatně. Správci státního majetku využívají vlastní znalce.
Údržba a opravy na cyklostezkách: tyto činnosti provádějí dodavatelské 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, 1 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.. Svazek má účet též u ČNB Hradec Králové („povinný dotační“ účet – poprvé
prakticky využitý pro akci „Kompostéry“ právě v roce 2015).
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 2015 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.
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I. Chod a činnost svazku ROT v roce 2015
-

12 jednání správní rady svazku;
3 zasedání valné hromady svazku;
2 zasedání revizní komise;
2 zasedání Řídicího týmu cyklostezek;
pro obce, které projevily zájem, byla uzavřena výhodná smlouva s Ochranným svazem
autorským (OSA) na rok 2015 týkající se vysílání obecních rozhlasů;
svazek spoluorganizoval volné individuální navázání na dřívější výsledky sdruženého nákupu
elektřiny a plynu;
svazek vydal stolní kalendář, pokračoval v prodeji map a obrazových publikací;
samozřejmostí je informační servis o dotacích a grantech;
svazek zorganizoval tradiční propagační akce;
svazek získal dotaci z OPŽP na kompostéry;
svazek zahájil přípravu projektu „Bike resort Orlicko-Třebovsko“;
smluvně je zajištěna administrativa svazku, archiv svazku, účetnictví svazku, vedení účtů;
v aktuálních momentech je řešeno právní poradenství a další specializované externí služby;
svazek zajišťuje realizaci a chod dotovaných projektů;
majetek svazku je pojištěn.

II. Projekty ROT
1. Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (projekty SROP a ROP)
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 2014 bylo všem partnerům projektu rozesláno v březnu 2015,
vyúčtování partnerských příspěvků za rok 2015 bude zpracováno po roční účetní uzávěrce a
předáno partnerům v březnu 2016.
1.1. 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. Proces je ukončen s výjimkou pozemků od SŽDC. Pro další provoz stezek
včetně splácení úvěrů platí „Partnerská smlouva“. Vyhodnocení projektu vůči SFDI je popsáno
v bodě 1.1.1.
1.1.1. 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 na min. 10 let bylo a je m. j. majetkoprávní vypořádání, při
čemž SFDI za doložené považuje nyní pouze buď vlastnictví nebo věcné břemeno/služebnost.
U všech tří tras byly nájemní smlouvy s Městy a Obcemi „překlopeny“ do smluv břemenných a
zapsány do KN. Problémem zůstává odkup pozemků od SŽDC, naše žádost z května 2010
bude po mnoha urgencích a jednáních zúřadována v I. pol. 2016, podle posledních informací
byla odsouhlasena na SŽDC a je prostřednictvím MD ČR předložena vládě republiky.
1.2. Udržitelnost projektu ROP, tedy cyklostezky Bezpráví – Choceň, byla po pátém roce provozu
doložena administrující úrovni donátora, kterou je ÚORP Pardubice, standardní monitorovací
zprávou č. 11 s přílohami k 26. 8. 2015. V závěru roku 2015 byly z větší části dokončeny
výkupy pozemků na této trase. Z úrovně donátora bude tento projekt podroben ještě kontrole
fyzické a dokladové. Pro provoz stezky včetně splácení úvěru platí „Partnerská smlouva“.
Doklady je třeba archivovat do 31. 8. 2020.
Svazek ROT má na veškeré výkupy pozemků „rezervu“ z minulých let cca 2 mil. Kč. Nelze však
s určitostí říci zda tato suma bude postačující, podle nejčerstvějších odhadů snad ano.
1.3. Provoz cyklostezek v roce 2015
Všechny úseky cyklostezek jsou jako každoročně od jara rutinně provozovány. K zahájení
sezóny se provedl první velký úklid, další práce byly prováděny v souladu se smluvním
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harmonogramem nebo na výzvu manažera. V souvislosti s příznivým počasím byly úklidy
ukončeny až v listopadu, stejně jako roku 2014.
1.3.1. Na základní údržbu jsou uzavřeny smlouvy se společnostmi Tepvos ÚO, TS Letohrad,
EkoBi Česká Třebová a TS Choceň) v základním rozsahu za cca 400 tis. Kč ročně, s
jednotkovými cenami a termínovníkem. Všichni tito dodavatelé reagují i na zvláštní
vyžádání. Spolupráce je zcela bezproblémová, až nadstandardní.
1.3.2. Smlouva o cestářských službách (KČT Horal ÚO) byla prodloužena do 30.11.2015,
cestář pracuje pouze na vyzvání manažera reagujícího na počasí nebo na podněty od
uživatelů.
1.3.3. Byly provedeny běžné mostní prohlídky na lávkách (servisuje f. Tepvos).
1.3.4. Vandalové způsobili letos relativně drobná poškození na odpadkových koších a
sedacích soupravách. Přívalové deště byly letos s menšími důsledky než loni.
1.3.5. V rámci údržby a drobných oprav bylo m. j. provedeno: prohlídky dopravního značení,
prohlídky odvodňovacích systémů, zcela obnoveny byly odpočívky v Klopotech a na
Lhotce, opraveny byly sedací soupravy a odpadkové koše. Z podnětu SŽDC byly/budou
v zimě odstraněny dřeviny v Cakli, na Václavově a u Sudislavi, z podnětů RWE resp.
ČEPS v Nebíčku a Hnátnici. Objednáno je přerušení kořenů působících hrboly a
odhrnutí krajnic. Na opravy bylo vynaloženo 106.700 Kč, na údržbu 354.090 Kč.
V budoucnu bude třeba krom průběžných oprav nerovností a trhliny Valdštejn a
odstranění drnů na krajnicích řešit poškozený povrch v prostoru Luh.
1.3.6. Majetek je smluvně pojištěn (84.760 Kč pro rok 2015). Je zajištěn management provozu
(v roce 2015 za 250.000.- Kč). Účtování o projektu se stalo od roku 2011 součástí
účetnictví svazku, v době realizace staveb tuto placenou službu dodávalo Město ÚO,
nyní servis pro celý svazek včetně cyklostezek poskytuje Obec Řetůvka.
1.3.7. Z provozních prostředků jsou dále hrazeny: nájemné za pronajaté pozemky (letos
dosud 117.300 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 (letos cca 150.000 Kč), bankovní poplatky, pozemková agenda,
propagace projektu (Cykloklání za 20.000 Kč), daň z nemovitostí a z převodu
nemovitosti a posudky (1.359 Kč).
1.3.8. I v letošním roce bylo všech 6 billboardů u cyklostezky do Letohradu smluvně pronajato
(2 x Barvínek, 2 x VaK Jablonné, 1 x Obec České Libchavy, 1x Hubálek). Byly pronajaty
2 billboardy u BnO (Penzion pod hradem). K dispozici jsou „stavební“ panely (přivaděč
v Dobrouči, v Ústí na Tiché Orlici a „U pejskařů“).
1.3.9. 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, letošní splátka činí
106 tis. Kč a byla řádně uhrazena.
1.3.10. Pronajaty farmáři Čadovi jsou některé pozemky v Libchavách za 1030 Kč ročně.
1.3.11. Z pronájmů majetku cyklostezek byl očekáván v roce 2015 úhrnný příjem cca 21 tis. Kč.
1.3.12. 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 2015 nula.
1.3.13. 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. příležitostné jsou reportáže
v OIK. 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 27. 6. 2015 v Cakli s nákladem 20.000 Kč, ve spolupráci se Sborem pro
záchranu Lanšperka a občanským sdružením Hvězdička Letohrad.
1.3.14. K dnešnímu dni mají všichni partneři splaceny obě letošní splátky; jejich úhrn za rok
2015 činí 4.400 tis. Kč.
1.3.15. Souhlasy (pronájmy i bezúplatně) k umístění propagačních tisků jsou vydávány
průběžně: např. Domovu pod hradem či organizátorům turisticko-sportovních akcí.
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1.3.16. Cyklostezky, a někdy i stávající cyklotrasy, se střetávají se zájmy jiných investorů.
V realizační nebo projekční fázi bylo nutno řešit již 70 nejrůznějších akcí, některé
v souvislosti se změnami v projektu nebo v termínu opakovaně. Z letošního „portfolia“ to
jsou např.: ABV, Kalgus, Vakstav, výluky na trati ÚO-Choceň každoročně s několika
různými dodavateli (Ch+T, Elektrizace železnic, Eurovia, Eurospoj), těžby LČR a jiných
majitelů lesů, opravy Povodí Labe a ČEZ a ČEPS. Připravena je oprava estakády na
I/14 v Libchavách s dopadem na provoz cyklostezky – akce ŘSD a velká rekonstrukce
trati 024 Letohrad – Ústí nad Orlicí. Stavební úřad opakovaně nařídil vlastníkovi
odstranění nepovolené stavby maringotky na Tiché Orlici v ÚO. Cyklostezka byla v roce
2015 přečíslována – stala se dálkovou trasou č. 18, dodavatelem přeznačení je KČT a
financovaly ho MMR + PK. Skončeny jsou „Komplexní pozemkové úpravy Hnátnice“.
Výsledkem je m. j. spoluvlastnictví pro svazek ROT u pozemku v Šušku, což umožní
dopracovat se k územnímu rozhodnutí.
1.3.17. Management se musí zabývat i opakovanými podněty od občanů domnívajících se, že
v souvislosti se stezkou jim vznikly problémy (Hýbl, Fiala, Ráb). Svazek je žalován
Josefem Fialou z ÚO za údajnou škodu na jeho pozemcích způsobenou vodou
z propustku (potůček tam ovšem existoval už před cyklostezkou), kauza je nyní
v procesu odvolání se žalobce proti znaleckému posudku svědčícímu svazku.
1.3.18. Velmi dobrá spolupráce je tradičně s Městskou policií Ústí n. Orl. a rovněž s Městskou
policií Letohrad/Dolní Dobrouč.
1.3.19. 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). Potřeby a
vize z území svazku (spojka v Šušku, průjezd Sopotnicí, cesta Hrádek, průjezdy městy,
vyhnutí se silnici v Brandýse) byly vkomponovány do cykloturistické koncepce celého
Pardubického kraje. ROT je zapojen do vlajkového projektu „Koncepcja rozwoju
transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim“ Rozpočet projektu
740.985 Eur, zahájení 05/2015, ukončení 12/2019, lead partnerem je Wojewodztwo
Dolnoślaskie – Instytut rozwoju terytorialnego (IRT). ROT v roce 2014 obstaral studii pro
„Orlicko-Třebovský bike resort“ a nyní je zadavatelem přípravné dokumentace směřující
k podání žádosti o dotaci z OP Č-P Interreg V-A, prioritní osa 2.
1.3.20. Financování v roce 2015 bylo 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 bezproblémovému cash flow nebylo v r. 2015ní zapotřebí činit na úrovni
rozpočtu žádná okamžitá opatření. Z vyúčtování roku 2014 je zřejmá finanční rezerva
1.965.192 Kč vzniklá z menší části jako finanční zajištění určené na opravy lávek a
z větší části je důsledkem nerealizace výkupu pozemků od SŽDC v letech 2012-14 a je
„účelově“ určená právě na tyto dvě potřeby, užita bude pravděpodobně v I. pol. 2016.
1.3.21. 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. V současnosti, tedy v době provozu, jsou
nejvýznamnějším výdajem splátky jistiny (3,117 tis. Kč/rok) a debetních úroků z úvěrů
(cca 170 tis. Kč/rok), dále výkupy pozemků, externí služby servisních organizací, údržba,
pojištění.
1.4. Doplňkové investice na cyklostezkách v roce 2015 a bezpečnostní prvky.
Investováno bylo dle rozhodnutí minulých schůzí ŘT a loni aktualizované tabulky CF a ročního
rozpočtu svazku ROT:
1.4.1. Výkupy pozemků na všech trasách v roce 2015 (platby)
10.000 Kč
1.4.2. Prodeje pozemků v roce 2015
0 Kč
1.4.3. Pátým rokem probíhají jednání se SŽDC k žádosti ROT z května 2010 o prodej pozemků
(po řadě urgencí a listopadové schůzce v r. 2013 a úpravě posudku v 11/2014 byla
administrace odsunuta z letoška na rok 2016.
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1.4.4. Dokončena byla podepsáním smluv většina výkupů na trase Bezpráví – Choceň od
fyzických osob a firem, platby proběhnou po zápisu do KN v 01-02/2016. Mezi
prodávajícími je opět SŽDC, kde probíhá lobbing za rychlé jednání.
1.4.5. Prostředky plánované na bezpečnostní prvky byly letos využity na středovou čáru na
„bezmotorových“ úsecích, v r. 2016 bude čára obnovena i na úseku Nebíčko – Červená.
1.5 Dlouhodobý majetek – cyklostezky
1.5.1 Na účtu 021 – stavební díla - je evidován majetek svazku v ceně 142.841.798,92 Kč, z toho
majetek vzniklý z projektů SROP a ROP a vlastního investování do cyklostezek v širším
významu slova 142.524.311,92 Kč s následujícím detailem (stav k 31. 1. 2015):
10. cyklistická a víceúčel. komunikace Ústí nad Orlicí – Letohrad
76 286 030,93 Kč
13. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n.O.- Č.Třebová
23 602 517,92 Kč
14. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n. O. – Choceň
14 760 475,77 Kč
24 610 898,56 Kč
18. cyklostezka Bezpráví – Choceň
19. parkoviště Letohrad
457 079,84 Kč
20. přivaděč Mítkov
2 458 484,00 Kč
348 824,90 Kč
21. parkoviště Černovír
1.5.2 Na účtu 031 jsou evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 5.085.200,25 Kč (stav k 31.12.2015),
včetně pozemků od ÚPZSVVM a od SPÚ v rámci KPÚ.
1.5.3 Celková hodnota majetku cyklostezek dle inventury k 31. 12. 2015 je tudíž 147.609.512,17
Kč.

2. Aktivní turistika v Česku
Tento neinvestiční projekt skončil v roce 2010 etapu udržitelnosti. Ve 2011 byl zbylý majetek
bezplatně převeden přispívajícím partnerům, odepsán z evidence ROT a tím projekt, s výjimkou
povinné archivace veškerých relevantních dokumentů do roku 2018, definitivně skončil.

3. Škola hrou v kraji Komenského - vzdělávání a spolupráce škol ROT
ROT provedl na jaře 2010 průzkum zájmu základních škol celého regionu. Cílem projektu bylo
na zapojených školách vytvořit 4 produkty s 10 specifickými vzdělávacími programy, přičemž hlavní
cílovou skupinou byli a jsou žáci, a to nejen zapojených partnerských škol, nýbrž celého regionu.
Realizace byla plánována od 1.3.2012 do 28.2.2014 a také se tak uskutečnila. ROT je v pozici
žadatele, příjemce, zaměstnavatele, provozovatele, manažera, koordinátora, garanta, metodika –
většinu odborných činností ovšem vykonávali pedagogové zapojených škol.
Smlouva o dotaci byla podepsána dne 15.2.2012. V březnu 2012 zahájil práci realizační tým a
byly uzavřeny pracovně-právní vztahy s cca 22 osobami formou pracovních smluv, DPP, DPČ
Veškeré účetní operace byly prováděny na zvláštním projektovém účtu zřízeném u KB.
Průběh realizace projektu je popsán v celkem pěti Monitorovacích zprávách a finančně v pěti
žádostech o platbu (z 28.6.2012, 19.12.2012, 27.6.2013, 17.12.2013, 30.4.2014).
Majetek vzniklý projektem patří evidenčně svazku ROT, byl však formou výpůjčky průběžně
předáván školám a po uplynutí doby udržitelnosti jim bude bezúplatně na trvalo převeden do jejich
vlastnictví. Z hlediska celku se projekt chová „samofinancovatelně“, dotace byla 100%, ke startu
financování obdržel svazek ROT revolvingovou zálohu 1,426 mil. Kč a v září 2012 po kontrole MZ
platbu 331 tis. Kč, v prosinci 2012 po kontrole MZ platbu 332 tis. Kč, v listopadu 2013 platbu 1, 426
mil. Kč a v březnu 2014 platbu 125 tis. Kč. Z hlediska cash flow vznikaly turbulence v okamžiku
platby větších dodávek, tyto diskrepance v rozmezí několika set tisíc a v době měsíců byly řešeny
z provozního účtu svazku včetně využití jeho debetního rozpětí, nebylo třeba hledat krátkodobý
externí zdroj.
Projekt byl s určitými nesnázemi realizován relativně hladce a byl ukončen v souladu
s původním harmonogramem v únoru 2014.
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
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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
15 osob
Podpořené osoby – poskytovatelé
Podpořené osoby – žáci
551 osob.
Po konečném vypořádání svazek 212 tis. Kč ze startovací zálohy vrátil, protože projekt jako
celek byl realizován úsporněji. Po té byl zvláštní bankovní účet projektu zrušen. Projekt má dvouletou
dobu sledované udržitelnosti formou monitorovacích zpráv (k 30. 4. 2015 a k 30. 4. 2016), po jejímž
uplynutí – tedy v květnu roku 2016 - bude majetek z projektu bezúplatně převeden participujícím
školám.
Již v okamžiku zprovoznění bylo možno projekt označit za velmi zdařilý a tento stav je potvrzen i
v roce 2015. Výstupy projektu jsou veřejně k dispozici na webu www.vzdelanihrou.cz.

4. Sdružené nákupy silové elektřiny a plynu – volné pokračování v roce 2013, 14, 15, ...
Na úspěšné svazkem ROT organizované elektronické aukce z dubna a května 2012 navázalo
uzavírání „pokračovacích“ smluv. Nabídku(y) dostávají průběžně k dispozici všichni zúčastnění,
ovšem v koncovce se rozhodují samostatně.
Pozitivním posunem je současný přístup organizátorů aukcí nyní umožňujících 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.

5. Kalendář ROT 2016
V březnu 2015, po opakovaném průzkumu u všech členů ROT, objednal svazek 1025 ks
stolních kalendářů na rok 2016. Kalendář s 26 dvojtýdny obsahuje barevné fotografie členských obcí
s krátkou informací, jsou v něm uvedeny termíny akcí pořádaných svazkem a souhrnné údaje o
svazku, jehož logo a odkaz na web budou v patě korpusu. Vyjednaná dodavatelská cena 63 Kč/ks
včetně DPH a za tutéž cenu byly kalendáře distribuovány objednavším si obcím. Akce bude
opakována i pro rok 2017.

6. Projekt „Obce sobě“
Obce sobě je zkráceným názvem projektu „Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Realizátorem tohoto z evropských
fondů dotovaného projektu registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/88.00001 byl Svaz měst a obcí ČR.
Analýza současného stavu a návrh na zlepšení spolupráce obcí na území ORP byly provedeny ve
vybraných oblastech týkajících se státní správy i samosprávy a jejich průniků: školství a předškolní
vzdělávání; odpadové hospodářství; sociální služby v širokém slova smyslu; volitelné (správa,
nákupy, bezpečnost, doprava, ...). Možným dalším (oficielně však nedeklarovaným) efektem projektu
je podklad ke změnám či doplnění samosprávné legislativy – obdoba RUD například spočívající v
„adresování“ určitých prostředků. Pro ORP a DSO bude tento materiál s jistotou dobrým podkladem
– vizí - a synergický efekt spočívá m.j. i v prostoru pro uplatnění budoucích žádostí o dotace.
Doba trvání projektu byla původně 19 měsíců, zahájení 1.11.2013, ukončení 31.5.2015, později byl
v mírně redukované podobě prodloužen do 30.11.2015, s ukončením zaměstnaneckých vztahů
k 31.10.2015.
Na projektu jako zaměstnanci realizátora/smluvního partnera pracovali koordinátor, analytik a
asistent, po kratší dobu též expert na volitelné téma, ti tvořili realizační tým. Přímé mzdové náklady
na úrovni superhrubé mzdy těmto zaměstnancům hradil SMO. K naplnění cílů projektu působili i
motivující starostové Petr Hájek (ORP Ústí nad Orlicí) a Jana Hodovalová (Libchavy).
Na území svazku ROT byl dohodnut systém tak, že Česká Třebová na svém území ORP
postupovala samostatně v přímém vztahu k SMO. Ústí nad Orlicí na svém území ORP bylo
zastřešeno svazkem ROT. Znamená to, že ROT se, stejně jako u projektu „Školy“, stal
zaměstnavatelem a vůči SMO ČR jako realizátor/smluvní partner plnil projekt jako celek. Vyřešeny
byly i nedotované náklady spojené s realizací projektu (kancelář, provozní výdaje, vybavení
zaměstnanců) – zde byla uzavřena dohoda a smlouva mezi Městem Ústí nad Orlicí a svazkem ROT
o jejich částečném přeúčtování, zbytek režie nesl druhý zaměstnavatel pracovníků.
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SMO ČR tento plošný projekt realizoval na absolutní většině území ČR, uzavřeno bylo 192 smluv o
partnerské spolupráci.
Analýzy a doporučení byly pro určená témata zpracovány, konzultovány a jsou všeobecně
k dispozici. Jedním z výstupů byla i podrobná úvaha o instituonalizaci meziobecní spolupráce,
pracovně označovaná jako servis samosprávám. SMO ČR usiluje o realizaci této vize formou
pilotního projektu v několika ORP ČR a svazek ROT se k iniciativě písemně přihlásil.
Rozhodnutí o spuštění pilotních projektů se očekává v roce 2016. Projekt „Obce sobě“ byl oficielně
ukončen v 10/2015 předáním souhrnného dokumentu zadavateli.

7. Projekt „Cyklo Glacensis 2015“
V pátek 15. května 2015 se konala mezinárodní jízda „CYKLO GLACENSIS 2015“. V pořadí již
14.ročníku se v sedle kola zúčastnil vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, pod jehož
záštitou akce zahájila cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí.
Letošním cílem hvězdicové jízdy byla Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem. Na kole se jí
zúčastnilo 280 cyklistů z deseti českých měst - Brandýsa nad Orlicí, České Třebové, Chocně, Králík,
Lanškrouna, Náchoda, Bačetína, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta, Žamberka a osmi polských měst.
1. náměstek Pardubického kraje Roman Línek se k účastníkům připojil v Červené Vodě a společně
dojeli poslední kilometry horskou krajinou na chatu Terezka v Dolní Moravě. V cíli byly pro účastníky
připraveny sportovní hry na motivy Her bez katastru a večerní společenský program.
V roce 2016 bude cíl Cyklo Glacensis na polské straně hranice (Zieleniec) a organizátor Region
Orlicko-Třebovsko na příští ročník všechny účastníky srdečně zve.

start z Ústí nad Orlicí, 15.5.2015, 8:15

sportovní hry na Dolní Moravě

8. 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 2016, ukončení 2020.
Lead partnerem je Wojewodztwo Dolnoślaskie – Instytut rozwoju terytorialnego (IRT). V září
2015 byla podána „ostrá“ žádost, rozhodovat bude Monitorovací výbor ve 12/2015.
Projekt bude dotován 85% z EU, 5% ze SR, 10% 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
výstupy dosavadních prací v OHP či PK a okolí, z pohledu ROT pak zejména: Přeznačení
dálkových tras s důrazem na č. 18 (to je fyzicky hotovo); Doplňková infrastruktura; Spojky
dálkových tras včetně úseku Valdštejn – Šušek a lávky přes Divokou Orlici „U kamaráda“;
Úsek Česká Třebová – Rybník; Průjezd dálkové trasy přes Sopotnici, Průjezdy městy, Bike
resort Orlicko-Třebovsko, 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 Operačního programu česko – polské
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spolupráce na tuto infrastrukturu, při zachování možnosti využít „českých“ dotací (SFDI,
MAS, IROP, PRV, .....), případně dalších operačních programů dotací evropských.
Rozpočet „pardubické“ části projektu je 628 tis. Kč, což při 15% spolupodílení se znamená
pro partnera spolufinancování 94 tis. Kč. Pardubický kraj (viz dopis radního Živného ze
16.10.2014) přispěje 2x po 25 tisících a o ně bylo 12.10.2015 požádáno dle pravidel PK;
svazek se bude snažit získat i další externí zdroje.
Poznámka: v 1. výzvě projekt nebyl vybrán k podpoře, partneři se dohodli projekt dopracovat
a žádost opakovat při nejbližší příležitosti.
9. Projekt Orlicko-Třebovský bike resort
Na jaře 2014 SR ROT projednala podklad „Orlicko-Třebovský bike resort“, který navázal na
schválenou cyklokoncepci OHP i PK a specifikoval další kroky v přípravě celého projektu bike
resortu. Svazek ROT byl 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). Postupně se podařilo shromáždit
finance v objemu 800 tis. Kč, a sice: 200 ti. 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.
Podrobná studie pro areály Andrlův chlum, Peklák, Rybník, Řetová – Mandl – Sloupnice, Hrádovecké
údolí se singltrack stezkami, MTB trasami a spojkami a nástupními místy (podrobný terénní průzkum,
pozemkové rešerše, stanoviska veřejnoprávních orgánů a majitelů nemovitostí) byla prakticky
financována z externích zdrojů, bez nároku na finance svazku, a po dokončení v 1.pol roku 2015 byla
výchozím podkladem pro další postup.
Klíčovým bylo projednání v zastupitelstvech České Třebové a Ústí nad Orlicí 21.9.2015, která
schválila rozsah zadání přípravné dokumentace, způsob financování a ručení za úvěr (od KB získán
v září 2015 závazný příslib). Úhrnná cena přípravy byla odhadnuta na 3,5 mil. Kč. Následně SR ROT
vypsala VŘ pro dvě VZMR podle pravidel ČR a dotačního programu „InterregV-A Česko-Polsko“a po
vyhodnocení obdržených nabídek byly uzavřeny smlouvy s f. TEO plus Litoměřice (cena 1.318.900,Kč včetně DPH 21%, Projektová dokumentace pro singltreky), s TRANSCONSULT s.r.o. Hradec
Králové (cena 907.500,- Kč včetně DPH 21%, Projektová dokumentace pro nástupní místa), s f.
OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, (cena 1.415.700,- Kč včetně DPH 21%, Management a koordinace
včetně adnibstrice žádosti o dotaci), s f. Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí (cena 726.000,- Kč včetně
DPH 21%, Pozemková agenda). Všechny dodávky jsou rozděleny na plnění před podáním žádosti o
dotaci a po ní, přičemž pokračování v dílech je podmíněno získáním dotace. Paralelně bylo jednáno
s KB Svitavy o poskytnutí úvěru na financování přípravy s tím, že úvěr by mohl být v případě získání
dotace jednorázově splacen, v opačném případě by byl splácen postupně, z příspěvků obou
jmenovaných měst, která za úvěr rovněž převezmou záruku.
Celý projekt „Bike resort Orlicko-Třebovsko“ je součástí nadřazeného česko-polského projektu
„Singletrack Glacensis“ se třemi partnery na české a sedmi na polské straně.
Výzva původně určila pro podání žádosti termín 25.3.2016, předjednání záměru se uskuteční
22.1.2016, stanoviska JS k záměrům 5.2.2016. Jednání monitorovacího výboru bylo stanoveno na
29.6.2016. Lead partnerem zajišťujícím koordinaci a sumarizaci dílčích projektů (příjemcem dotace)
je Gmina Bardo.
V prosinci se konaly standardní „technické“ kontrolní dny nad trasami, pozemky a detaily
stavebních programů.
Pozn.: v době sepisování této zprávy je zřejmé, že termín pro předložení žádosti o dotaci byl
řídícím orgánem posunut na 10. 5. 2016.
10. Projekt Kompostéry pro obce ROT

Po průzkumu zájmu byla podána žádost o dotaci OPŽP na projekt „Kompostéry pro
obce ROT“. Cílem projektu je umožnit občanům recyklovat biologicky rozložitelný komunální
odpad (BRKO) pro vlastní využití a snížit tak ekologickou i ekonomickou zátěž svých obcí.
Předmětem projektu je 2200 plastových kompostérů. Po avízu úspěchu bylo v srpnu
zorganizováno otevřené výběrové řízení, ukončené 18.10.2015 podpisem kupní smlouvy s f.
MEVA Ostrava s cenou 5.590.200 Kč vč. DPH (neboli 2.541 Kč/ks).
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Smlouva o podpoře 5% ze způsobilých výdajů 5.695.470 Kč (kompostéry, zpracování
žádosti, administrace VŘ) ve výši 284.773,50 Kč se SFŽP byla podepsána 11.11.2015.
Rozhodnutí o podpoře v rámci OPŽP 85% z CZV ve výši 4.841.149,50 Kč vydalo MŽP ČR
4.11.2015.
Dodávky kompostérů byly zahájeny 16. 11. 2015 a ukončeny 1. 12. 2015. Participující
obce, kterých je deset, budou spolufinancovat 10% způsobilých výdajů a 100%
nezpůsobilých výdajů (management dotace, monitorovací zprávy a agendy v době
udržitelnosti), což v úhrnu činí cca 307 Kč/1 ks kompostéru a bylo v prosinci exaktně
stanoveno. Spolufinancování od obcí svazek inkasuje v březnu 2016, na základě
smlouvy/smluv o příspěvku.
Úhrada faktury dodavatele měla splatnost 30 dnů a proběhla tak, že SFŽP zkontroloval
naši ŽoP a poukázal dotaci na náš „dotační“ účet. Svazek přidal zbytek a v posledních
dnech roku 2015 zaplatil dodavateli. V únoru 2016 bude donátorovi předloženo finanční
vypořádání.
Kompostéry jsou neinvestičním majetkem svazku. Svazek je na základě smluv s deseti
městy/obcemi bezplatně vypůjčí (při čemž po uplynutí 5 let udržitelnosti, tedy k 2.12.2020,
jsou kompostéry obcím darovány). Obce analogicky poskytnou a darují kompostéry svým
občanům. Příslušné smlouvy byly rozeslány obcím k 18. 12. 2015.

III. Projekty jiných subjektů, na kterých ROT participuje
1. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (OHP)
ROT je spoluzakladatelem OHP, jejíž aktivity jsou směrovány k podpoře cestovního ruchu.
Svazek ROT využívá OHP ke své prezentaci na veletrzích, marketinkových akcích a v tiskovinách.
Činnost OHP je podrobně popsána ve výročních zprávách a ty i další údaje jsou k dispozici na
webech www.dsohp.cz; případně na www.orlickehory-cz.info; www.mojeorlickehory.cz včetně detailů
o projektech ve fázi udržitelnosti a ve fázi realizace. V marketingové činnosti OHP pracovala
standardními metodami (účast na veletrzích CR, tiskové zprávy, Turistické noviny, letáky) a další
kampaň připravuje i pro rok 2016 s cílem získat dotaci z OP Č-P.
Předseda svazku ROT Petr Hájek je ze stanov členem VH OHP a je členem 11členné Správní
rady OHP. Svazek ROT (měřeno členským příspěvkem v roce 2015) má v OHP podíl 15,1 %.
Příspěvek je celkem 4 Kč/obyv./rok, dělí se dle cíle užití na provozní a rezervní část.

2. MAS Orlicko
Od 1.6.2013 je ROT kolektivním členem, s podílem 2,04 % neboli 1/49 (shodně pro vliv na
i majetkový podíl, podle účetnictví r. 2015). 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. Z toho pro rok 2015 rezultuje
aktuální počet obyvatel pro MAS Orlicko 44.166.
Zájmy ROT v MAS zastupuje člen SR ROT Pavel Šisler, pověřený zastupováním svazku ROT
i na VH MAS.
V roce 2015 svazek ROT podpořil činnost MAS v překlenovacím období mimořádným
jednorázovým příspěvkem 441.710 Kč (tedy 10 Kč/obyv. dle aktuálních počtů obyvatel). MAS Orlicko
prošla procesem standardizace, od 1.1.2016 sídlí na adrese Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk a
od letošního roku začíná čerpání prostředků dle dotačních pravidel.
Podrobnosti o činnosti MAS a současném stavu jsou na www.mas.orlicko.cz.
řízení

IV. Krajské granty a dotace v roce 2015
1. POV 2015
-

Dotační titul 7: „Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko“.
Rozpočet dle původní žádosti 914.277 Kč; dotace získána 300 000,- Kč a přidělena „paritně“
4 obcím. Realizovány byly tyto dílčí akce:
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Rozpočet po úpravě dle přidělené dotace dle usnes. ZPK 06/2015 - REALIZACE
Obec

Aktivity projektu

Jehnědí

úprava veř. prostranství – hřiště a u
ZŠ a MŠ
úprava veř. prostranství u
Společenského domu
úprava veřejných prostranství –
zeleň před OÚu a prodejnou
úprava veř. prostranství – hřiště a
parkoviště

Rybník

Řetůvka
Sudislav

Celkem

náklady celkem

dotace

vlastní zdroje

Kč

%

Kč

%

Kč

%

165 226

100

75 000

45

90 226

55

178 750

100

75 000

42

103 750

58

131 506

100

75 000

57

56 506

43

270 901

100

75 000

28

195 901

72

746 383

100

300 000

40

443 383

60

Poznámky:
V archivu ROT je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku) v celé historii. Viz též příloha 6a). Na rok 2016 jsou
již schváleny dílčí akce a žádost podána.

2. DALŠÍ PŘIJATÉ DOTACE/PŘÍSPĚVKY V ROCE 2015:
•

•
•
•
•
•
•

Dotace/Příspěvky na Cyklo Glacensis 2015:
dotace od partnerů akce 108.700,- Kč celkem vč. startovného, v tom
Město Vysoké Mýto
Město Choceň (příspěvek 10 tis. Kč poukázali ve 12/2014)
město Lanškroun
Město Náchod
DSO Region Orlické hory
DSO Orlicko
Královéhradecký kraj
vybrané startovné + přísp. na ubyt. a stravov. od účastníků
Dotace/Příspěvky od obcí, ve kterých se realizoval POV 2015
(Obnova veřejných prostranství)
Dotace/příspěvek projekt Obce sobě
Dotace na projekt Kompostéry celkem 5 125 923,00 Kč v tom
Dotace z OPŽP (SR + ESF)
Podpora ze SFŽP
Příspěvky participujích obcí (budou inkasovány v 03/2016)
Příspěvky partnerů cyklostezek (10 měst a obcí „na trase“)
Dotace projekt Orlicko-Třebovský bike resort
v tom:
Česká Třebová
200 000 Kč

3 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
72 700 Kč
443 383 Kč
939 210 Kč
4 841 149,50 Kč
284 773,50 Kč
0 Kč
4 400 000 Kč
200 000 Kč

V. Hospodaření svazku v roce 2015
Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok 2015
a dále v souladu s pověřením Valné hromady z prosince 2014 prováděla potřebné rozpočtové
změny/opatření, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací či příspěvků v roce
2015. Rozpočtové změny v průběhu roku 2015 byly dány zejména přijetím dotací, a to z POV (od PK
i od čerpajících obcí), na Cyklo Glacensis (od měst a svazků a krajů), na projekt „Škola hrou v kraji
Komenského (OPVK), na projekt „Obce sobě“ (záloha/příspěvek od SMO ČR), na projekt „Bike
rresort“ (participující města) a na projekt „Kompostéry“ (OPŽP/SR+ESF, a SFŽP). 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).
Číselné údaje jsou čerpány z roční „Hodnotící zprávy“, audit bude koncem I. Q. 2016.
Nenaplnění výdajů je zejména důsledkem nerealizace výkupů pozemků cyklostezek od
SŽDC, prostředky budou na týž účel využity v roce 2016.
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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 a splátek úvěrů.
Svazek ROT nevede vlastní hospodářskou činnost.
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.
Ukazatel rozpočtu
v tis.Kč
Příjmy po konsolidaci

2014
Upravený
Skutečnost
rozpočet

2015
Rozdíl. skuteč. % plnění*
Upravený
2015-2014
2015/2014
Skutečnost
rozpočet

9329

9118

13198

13102

3984

144

Výdaje po konsolidaci

6623

5113

11427

10916

5803

213

Saldo po konsolidaci

2705

4005

1771

2186

-1819

55

Financování – třída 8

-2705

-4005

-1771

-2186

1819

55

řádek č. 4200
řádek č. 4430
řádek č. 4440

řádek č. 4450
*) %plnění = (skutečnost 2015/skutečnost 2014)*100

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2015.
Počet provedených rozpočtových opatření (RO): 19
Objem RO v Kč v příjmech 7.081.856,- a objem RO v Kč ve výdajích 8.421.927,-.
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
Dosažený přebytek v Kč: 2.185.549,69
Důvod dosažení přebytku: kumulované saldo z minulých let určené k zafinancování dosud
nesplacených úvěrů a zejména jako rezerva na výkup pozemků cyklostezky.
Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2015:
ZBÚ celkem 2.687.127,02 Kč

4. Zapojení dalších zdrojů

Přijaté a dosud nesplacené úvěry

Účel jejich čerpání

Dosud nesplacená výše
k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Komerční banka a.s.
Cyklostezka Bezpráví-Choceň
Komerční banka a.s.
Akt. turistika Orlicko-Třebovsko
Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2015:

3388
6734
10122

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci
2014
2015
Vlastní příjmy po
Rozdíl. skut. % plnění*
konsolidaci v tis. Kč Upr. rozpočet Skutečnost Upr. rozpočet Skutečnost 2015-2014
2015/2014
Daňové
0
0
0
0
0
0
Nedaňové
Kapitálové

řádek č. 4010
řádek č. 4020

1971

1761

1157

1060

-701

60

řádek č. 4030

106

106

106

106

0

100

2077

1867

1263

1166

-701

62

3300

3300

8513

8513

5213

258

3952

3952

3422

3422

-530

87

9329

9119

13198

13101

3982

145

Celkem
vlastní
příjmy
Neinvestiční
dotace
celkem
Investiční
dotace
celkem
Celkem příjmy po
konsolidaci

řádek č. 4200
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*) %plnění = (skutečnost 2015/skutečnost 2014)*100

6. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.
Ukazatel rozpočtu po
konsolidaci v tis. Kč

Běžné výdaje celkem
Kapitálové
celkem
Výdaje celkem

výdaje

řádek č. 4430

2014
Upr.
rozpočet

2015

Skutečnost

Upr.
rozpočet

Skutečnost

Rozdíl. skut. % plnění*
2015-2014 2015/2014

5336

7360

10476

10168

2808

138

1287

219

951

749

530

342

6623

7579

11427

10917

3338

144

7. Aktuální stavy na všech účtech svazku jsou následující:
účel
užití
analytika
č.účtu
86-609010217/0100
86-141270207/0100
94-13010611/0710
27-3833611547/0100

běžný ROT
zvl. SROP a provoz
„dotační“ u ČNB
úvěrový SROP

ROT běžný provoz
cyklostezky obecně
dotace
tři cyklostezky 1.fáze

27-6706851517/0100

úvěrový ROP

cyklo
BezprávíChoceň (2. fáze)

stav 31.12.2015

231 40
231 60
dlouhodobý
úvěr
dlouhodobý
úvěr

330.188,02
2.356.267,12
671,88
-6.734.004,40
-3.388.000,00

8. Inventury svazku ROT k 31.12.2015 - manažerské sestavení
Poř. Účet

Popis

Stav k 31.12.2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

19
21
28
28
31
41
42
52
132
231
261
311
321
331
336
337
342
374
403
451
469
901
902

DNM - Vodní a geologické muzeum
Stavby a budovy
DHIM - org.270 "Školy"
DHIM - org. ost. = "ROT obecně"
Pozemky - po narovnání podle jednotlivých LV
Nedokončené investice (O-T bike resort)
Nedokončené investice ostatní (technické dokumentace)
Poskytnuté zálohy na DHM – pozemek od UZSVVM
Skladové zásoby (publikace ROT)
Stavy ZBÚ (zůstatky na 3 BÚ svazku)
Pokladna = hotovost
Odběratelé (pohledávky)
Dodavatelé (závazky + pozemky přes 31.12.)
Zaměstnanci (zůstatek mzdy "Obce")
Sociální pojištění (zůstatek "Obce")
Zdravotní pojištění (zůstatek "Obce")
Jiné daně (zůstatek zálohové daně "Obce")
Krátkodobé pohledávky: příspěvek na cyklobusy zaplacen 2x
Transfery na investice v minulých obdobích
Dlouhodobé úvěry (2 úvěry)
Ostatní pohledávky (postupný prodej Cakle)
Operativní evidence (SW "Školy")
Operativní evidence - kompostéry

24

902

Operativní evidence (drobnosti "Školy")

372 000,00
142 841 798,92
772 910,00
850 512,00
5 085 200,25
874 450,00
1 335 974,90
12 000,00
8 225,00
2 687 127,02
15 381,00
0,00
75 526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 806,00
112 423 341,23
-12 122 004,40
109 000,00
102 000,00
5 590 020,00
22 974,00
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VI. Propagační a osvětové aktivity ROT v roce 2015
1.

Den Regionu 2015
V pátek 11. září 2015 se konal Den Regionu Orlicko – Třebovsko doprovázený cyklojízdou
starostů členských obcí a měst a příznivců svazku.
Cyklisté a příznivci regionu zahájili akci ve 13.00 hod. v areálu „Perla“ v Ústí nad Orlicí, kde
starosta města Petr Hájek poutavě prezentoval možnou budoucnost prostoru bývalé textilní
továrny. Ve Svinné peloton vyslechl z úst Františka Umy „cimrmanovský“ příběh o praotci
Čechovi, navštívil podhlednu a odpočinul si v hospůdce. Odtud pokračovali účastníci do Voděrad,
kde je starosta obce Jan Dlouhý informoval o historii i současnosti obce.
Cyklojízda byla ukončena vydatnou večeří na voděradském hřišti, s pozorně
sledovaným vystoupením divadelního spolku ze Sloupnice a po té s příjemnou muzikou skupiny
Karla Pokorného podbarvující všeobecné debatování.
Den regionu Orlicko – Třebovsko 2015 byl velmi vydařený a potvrdil přínosnost této tradiční
akce.

u podhledny ve Svinné, 11.9.2015, foto Eda Kaplan

účastníci ve Voděradech, během divadla, foto Eda Kaplan

2.

Cyklo Glacensis 2015
ROT připravil na dny 15. a 16. května 2015 již 14. ročník mezinárodní cyklistické akce CYKLO
GLACENSIS, letos byl cíl na české straně v Dolní Moravě. Akci přálo počasí a byla zdařilá.
Podrobnosti viz též strana 9.

Peloton se blíží k cíli, 15.5.2015, foto Jana Staňková

3.

Propagace související s cyklostezkami
V roce 2015 bylo zahájení/ukončení sezony koncipováno opět do jedné centrální akce
„Orlické cyklo&in-line klání“ dne 27.6.2015 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 a občanským sdružením
Hvězdička Letohrad, tato spolupráce bude pokračovat nadále.
Svazek ROT, jeho atraktivity včetně cyklostezek byly prostřednictvím OHP presentovány
distribucí propagačních materiálů a rollbannery na veletrzích cestovního ruchu RegionTour
v Brně, taktéž na Holiday World Praha a BIKE Brno.
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K distribuci prostřednictvím IC byl využit leták cyklostezek vydaný předloni v nákladu 10 tisíc
kusů s příspěvkem České pojišťovny, a turistická mapa 1:25 000.

4. Propagace ROT na dalších akcích a dalšími formami

a) ROT byl presentován tiskovými zprávami poskytovanými mediím a v pořadu ČT 1
„Toulavá kamera“ (cyklorozcestník na ústeckém nádraží, kaplička v Klopotech, ...)
b) Podrobné informace o svazku ROT, jeho historii a činnosti jsou k dispozici na webu
www.orlicko-trebovsko.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.
c) K dispozici je 93 výtisků „Turistická a cykloturistická mapa Orlicko –Třebovsko“ za režijní
cenu 50 Kč/ks.
d) K dispozici je posledních cca 35 výtisků obrazové publikace „Region Orlicko-Třebovsko v
proměnách tisíciletí“ vhodná jako dárek návštěvám členských obcí, k výročím jejich
občanů či jako odměna zastupitelům. Prodejní cena je 150 Kč/ks.
e) K propagaci svazku poslouží též stolní kalendáře roků 2014 a 2015 a 2016, kterých bylo
distribuováno celkem 2.935 ks.

5. Medializace a propagační materiály
Propagace svazku je z titulu členství zajišťována prostřednictvím destinační společnosti
OHP, zejména v oblasti turistiky a pamětihodností. Systém funguje rutinně.

Zpracovali:
RNDr. Renata Šedová, Pavel Neumeister (OHGS s.r.o. – management ROT) a
Věra Zemanová, účetní svazku (Obec Řetůvka)
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