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Výroční zpráva Regionu Orlicko – Třebovsko za rok 2016
Používané zkratky: SR – správní rada, ROT – Region Orlicko–Třebovsko, VH – valná hromada, POV – Program obnovy venkova, DÚR –
dokumentace pro územní řízení, ÚR – územní rozhodnutí, DSP – dokumentace pro stavební povolení, DZS – dokumentace pro zadání
stavby, RDS – realizační dokumentace stavby, SP – stavební povolení, AT na OT – Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku, ATČ – Aktivní
turistika v Česku, SFDI – státní fond dopravní infrastruktury, SROP – společný regionální operační program, MMR – Ministerstvo pro místní
rozvoj, ROP – regionální operační program, ÚORP – Územní odbor realizace programu, MAS – místní akční skupina, PRV – program
rozvoje venkova, POV – program obnovy venkova, SoD – smlouva o dílo, VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu, IROP – integrovaný
operační program, CRR – centrum regionálního rozvoje, PK – Pardubický kraj, OHP – Orlické hory a Podorlicko, ZO – zastupitelstvo obce,
ZM – zastupitelstvo města, ZPK –zastupitelstvo PK.

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 Strategický plán z r. 1999
s doplňkem z roku 2002 a Strategie ROT 2016 – 2023, dále Stanovy v aktualizovaném znění č. 6 ze
4. 12. 2015 a Jednací řád 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 2016 zajišťoval
jeho výkonný orgán - správní rada v souladu s plánem činnosti na rok 2016, schváleným valnou
hromadou dne 2.12.2015, 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.orlickotrebovsko.cz přístupný veřejnosti (obsahuje i další dokumenty jako např. rozpočty, výroční zprávy);
starostům členských obcí slouží též elektronické úložiště.
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
47 617 obyvatel (údaj k 1. 1. 2016). 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.
Svazek ROT je zakládajícím členem d.s. Orlické hory a Podorlicko a je členem MAS Orlicko.
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 2016 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)
Libor Gremlica (Obec Třebovice)
Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)
Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)
Ing. Hana Šafářová (Obec Řetová)
Josef Škeřík (Obec Sloupnice)
Pavel Šisler (Obec Dolní Dobrouč)
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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 částečně Veronika
Peterková (školy ROT).
Krátkodobá (roční) příkazní 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.
CSS ROT (centrum společných služeb): funguje od 1.7.2016 ve složení Pavel Neumeister
(manažer CSS) a Ing. Vladimír Hofrichter (specialista CSS), a to na základě podpory od SMO ČR.
CSS v pololetí 2016 převzalo větší část administrativy od manažerské firmy.
Ekonom svazku obcí: Obec Řetůvka, účetní Věra Zemanová.
Dlouhodobá mandátní smlouva s Obcí Řetůvka, 3 strany textu + 1 dodatek, 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.
Audit hospodaření: je po celou dobu existence svazku zadáván, nyní Finančnímu odboru KÚ
Pardubického kraje.
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 a též 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 účet, 3 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 a s.r.o. BOCO - 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 a f. BOCO ÚO
objednávkami. Trvalým problémem jsou vandalské útoky a zlomyslnost některých uživatelských
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skupinek. Nad rámec běžné údržby drobné architektury byla v roce 2016 po 15 letech od instalace
zahájena obnova geologického a vodního muzea a dokončena náhrada poškozených sedacích
souprav.
Internetové služby: O-G soft Ústí nad Orlicí (doména, technické provozování webu, inovace
webu). Dlouhodobá smlouva s O-G ÚO, 3 strany textu. Web byl k 28.11.2012 opatřen novým
redakčním systémem respektujícím vývoj jazyka html a umožňujícím průběžnou aktualizaci; vzhled
stránek je zachován a způsob uživatelského přístupu rovněž. V roce 2016 byla pořízena uživatelská
zóna.
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.

I. Chod a činnost svazku ROT v roce 2016
-

11 jednání správní rady svazku;
3 zasedání valné hromady svazku;
2 zasedání revizní komise;
2 zasedání Řídicího týmu cyklostezek;
pro 16 obcí, které projevily zájem, byla uzavřena výhodná smlouva s Ochranným svazem
autorským (OSA) na rok 2016 týkající se vysílání obecních rozhlasů;
svazek spoluorganizoval volné individuální navázání na dřívější výsledky sdruženého nákupu
elektřiny a plynu (pokračování v kontaktech s dodavateli, nákup publikace);
svazek vydal stolní kalendář, dokončil prodej vlastních map a obrazových publikací;
samozřejmostí je informační servis o dotacích a grantech;
svazek zorganizoval tradiční propagační akce;
svazek provozoval výstup projektu „Kompostéry ROT“ (2200 ks v režimu výpůjčky);
svazek provozoval a ukončil projekt „Škola hrou v kraji Komenského“ (majetek předán);
svazek dokončil vypořádání majetku vzniklého z investiční dotace POV od PK;
svazek provedl přípravu projektu „Bike resort Orlicko-Třebovsko“ a požádal o dotaci;
svazek se od 1.7.2016 stal partnerem SMO ČR na projektu „Centrum společných služeb“;
svazek 1.11.2016 zahájil provoz datové schránky;
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, hospodaření je auditováno.

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 2015 bylo všem partnerům projektu rozesláno v březnu 2016,
vyúčtování partnerských příspěvků za rok 2016, které všichni partneři řádně uhradili, bude
zpracováno po roční účetní uzávěrce a předáno partnerům v březnu 2017.
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
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zapsány do KN. Problémem zůstává odkup pozemků od SŽDC, naše žádost z 05/2010 byla po
mnoha urgencích a jednáních projednána na SŽDC v 03/2016 a prostřednictvím MD
předložena vládě ČR ke schválení s harmonogramem v 11/2016 a v prosinci byla skutečně
schválena vládou, po té byla neprodleně s majetkovým odborem GŘ SŽDC Praha zahájena
příprava smlouvy.
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 v srpnu 2015 a tím povinné sledování skončilo. Loni a letos probíhaly
zbývající výkupy pozemků. V řešení je i na této trase odkup od SŽDC dle naší žádosti z r.
2014, jejíž vyřízení jsme na SŽDC urgovali. Archivace dokumentů je povinná do roku 2020. Pro
provoz stezky včetně splácení úvěru platí „Partnerská smlouva“.
Svazek ROT má na veškeré výkupy „rezervu“ z minulých let cca 2,162 mil. Kč. Nelze však
s určitostí říci zda tato suma bude postačující, podle aktuálního vývoje velmi pravděpodobně
ano a nebude třeba přijímat žádná další opatření.
1.3. Provoz cyklostezek v roce 2016
1.3.1. Na základní údržbu jsou uzavřeny smlouvy se společnostmi Tepvos ÚO, TS Letohrad, EkoBi
Česká Třebová a TS Choceň (zametání, odmetání, odvoz odpadků, sečení, kontrola značek,
kontrola a čištění odvodňovacích systémů, revize a nátěry prolézaček, mostní prohlídky)
v základním rozsahu za cca 350 - 380 tis. Kč ročně. Součástí smluv jsou jednotkové ceny a
pevný termínovník. Všichni tito dodavatelé reagují i na zvláštní vyžádání.
1.3.2. Smlouva o cestářských službách (KČT Horal ÚO) byla prodloužena do 30.11.2016, cestář
pracoval pouze na vyzvání manažera reagujícího na počasí nebo na podněty od uživatelů.
Prostřednictvím cestáře byly odklízeny spadané větve, odstraňovány lokální splaveniny,
prováděno odmetení lesních úseků. Osvědčil se vlečený smeták pro vložená odmetání. Z
důvodu finanční napjatosti byl i ve 2016 zadáván cestářský úklid minimálně.
1.3.3. Všechny úseky cyklostezek byly od jara rutinně provozovány. Problémem jsou opakovaně
znečištěné lesní úseky po větrných atacích a hlína z pneumatik zemědělských strojů. Pomocí
opakovaná akce organizovaná OŽIP MěÚ ÚO „Uklidíme Česko“.
1.3.4. Majetek je smluvně pojištěn (80.000 Kč pro rok 2016). Je zajištěn management provozu (v
roce 2016 za 250.000.- Kč). Účtování o projektu se stalo od roku 2011 součástí účetnictví
svazku.
1.3.5. Z provozních prostředků bylo a je dále hrazeno: nájemné za pronajaté pozemky (letos plán
135 tisíc Kč, „spotřebováno“ k 20.11. je 125 tis. 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 170.000 Kč), bankovní poplatky, pozemková agenda,
znalecké posudky, administrativa, propagace projektu, daň z nemovitostí, pojištění (katastrofa,
vandal, krádež, odpovědnost). V květnu a červnu byla na trase ÚO – Letohrad provedena větší
oprava (krajnice, hrboly, nájezdy na lávky) v objemu 409 tis. Kč.
1.3.6. Všech 6 billboardů u cyklostezky do Letohradu bylo smluvně pronajato (2 x Barvínek, 1 x
Obec České Libchavy, 2x VaK Jablonné, 1x f. Hubálek). Pronajaty jsou 2 billboardy u BnO
(Penzion Pod hradem). Smlouvy končí v lednu až červnu 2017 a bude se jako každoročně
jednat o jejich prodloužení. K dispozici jsou „stavební“ panely (v Dobrouči, na Tiché Orlici), jiné
tři stavební billboardy byly v r. 2011 použity pro poutače cyklostezek, dva stavební poutače byly
odstraněny (v ÚO v ulici Pivovarské, v Č.Tř. u autobazaru Lhotka), jeden je ponechán pro
potřeby města BnO (u lávky), dva pro potřeby města ÚO – Tepvosu (u pejskařů a na Tiché
Orlici) .
1.3.7. Pokračovalo inkaso splátek kupní ceny od Klubu českých turistů Horal ÚO za ubytovnu
v Cakli tempem 106 tis. Kč ročně, rok 2016 byl posledním rokem splácení. Za 75 tis. Kč byl
P.Javůrkovi prodán nepotřebný pozemek u cyklostezky v Libchavách.
1.3.8. Pronajaty zemědělci Čadovi jsou některé pozemky v k.ú. Libchavy za 1030 Kč ročně.
1.3.9. Z pronájmů majetku cyklostezek lze očekávat v roce 2016 úhrnný příjem cca 30 tis. Kč a ze
splátek prodeje nemovitosti 106 tis. Kč (konec splátek právě letos = ve 2016).
1.3.10. Fond údržby jako možnost podpory provozu zůstává otevřen, od roku 2010 na něj nebylo
nic poukázáno.
1.3.11. Publicita cyklostezek (spolu s dalšími činnostmi svazku ROT) byla zajišťována tiskovými
zprávami a prezentacemi na veletrzích (prostřednictvím d. s. OHP), seminářích, poradách.
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jsou zveřejňovány v místních periodicích a v regionálním tisku, event. reportáže v OIK.
Podrobné informace jsou trvale rovněž na webu svazku ROT www.orlicko-trebovsko.cz, kde
mají cyklostezky vlastní rubriku. Na cyklostezkách byla z prostředků ŘT organizována jediná
akce, a sice Orlické cykloklání dne 25.6.2016 v Cakli, a to v osvědčené spolupráci se
„Sborem pro záchranu hradu Lanšperka“ a OS Hvězdička.
1.3.12. K dnešku mají všichni partneři splaceny obě splátky za rok 2016.
1.3.13. Souhlasy (pronájmy i bezúplatně) k umístění propagačních tisků byly vydávány průběžně:
např. Domovu pod hradem či organizátorům akcí (Běh Dobroučským krajem a p.).
1.3.14. Cyklostezky, a někdy i stávající cyklotrasy, se střetávají se zájmy jiných investorů.
V realizační nebo projekční fázi bylo nutno řešit již 86 (a je třeba alespoň namátkově hlídat)
akcí, v roce 2016 to byly: Kanalizace a ČOV v Červené a v Hnátnici, Výluky na trati ÚOChoceň s několika dodavateli, Těžby LČR (např. Uniles na Bezpráví) a jiných majitelů lesů,
Opravy Povodí Labe, Zájmy rybářů a vodáků, stavby Českých drah, Velká oprava trati 024
ÚO – Letohrad s přestavbou nádraží v Lanšperku, protlak u Autoneum v Nebíčku, oprava
VVN u Sudislavi, estakáda I/14 Libchavy, dřeviny v ochr. pásmu ČEPS,. Podmíněné souhlasy
jsou vydávány projektantům cizích investic (Trať 010 „UCHO“ pro SUDOP).
1.3.15. V roce 2016 bylo zahájeno provádění zimní údržby v úseku Letohrad – Lanšperk, m.j.
v návaznosti na instalované dopravní značení na silnici II/360 „zákaz vjezdu cyklistů“. O
financování se dohodly Letohrad a Dolní Dobrouč. Do budoucna však je potřeba zimu řešit
globálně.
1.3.16. Financování v roce 2016 bylo kvantifikováno na 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 odehrávaly na účtech
svazku vedených u KB, cyklostezkám je určen z.ú. 86-141270207 s analytickým vyhrazením
231-60.
1.4. Management se musel zabývat i opakovanými podněty od občanů domnívajících se, že
v souvislosti se stezkou jim vznikly problémy (Hýbl, Fiala, Ráb, Motl). Svazek ROT je podle
usnesení OS ÚO z 12. 2. 2014 žalovanou stranou, a to žalobcem Josefem Fialou, který
navrhuje soudu stanovit povinnost uvést pozemky do původního stavu (poukazuje na jejich
podmáčení a znemožnění investice) a spatřuje souvislost s cyklostezkou. Původně žalobce
dne 30.10. 2012 žaloval Město ÚO, po několika jednáních a doplněních svoji pozornost
zaměřil na ROT. Svazek ROT svým vyjádřením zpracovaným ve spolupráci s JUDr. Felgrem
označil žalobu za nedůvodnou až nesmyslnou a navrhl soudu ji zamítnout v celém rozsahu.
Soud řízení zahájil a určil odborného znalce, jehož posudek jednoznačně potvrzuje
neoprávněnost žaloby. Žalobce posudek napadl. Soud se nyní zabývá odvoláním žalobce (co
do závěrů i co do ceny) proti znaleckému posudku. Odhadovaná doba procesu je 15 let.
1.4.1. Velmi dobrá spolupráce byla tradičně s Městskou policií Ústí n. Orl. a rovněž
s Městskou policií Letohrad/Dolní Dobrouč, fungovaly i neformální informace od uživatelů.
1.4.2. ROT byl a 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) jsou 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 pův.
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
v roce 2016 byl zadavatelem přípravné dokumentace směřující k podání žádosti o dotaci
z OP Č-P (neúspěšně, pro nedostatky na straně polských partnerů, více v samost. kapitole).
1.4.3. 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 a v roce 2016. V současnosti, tedy v době provozu, jsou nejvýznamnějším
výdajem splátky jistiny (3.117 tis. Kč/rok) a debetních úroků z úvěrů (cca 150 tis. Kč/rok), dále
výkupy pozemků, externí služby servisních organizací, mzdy, údržba, pojištění. Na posledním
22. jednání Řídícího týmu dne 9.11.2016 byla tabulka cash-flow domodelována a schválena
pro roky 2016 – 2023.
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1.5. Doplňkové investice na cyklostezkách v roce 2016 a bezpečnostní prvky.
Investováno bylo dle rozhodnutí minulých schůzí ŘT a aktualizované tabulky CF a ročního
rozpočtu svazku ROT pouze do pozemků: V roce 2016 byly vykoupeny pozemky za 150 tis. Kč,
a to: od p. Nováka (Dobrouč), p. Holáska (Gerhartice), p. Kašpara (Brandýs), p. Fogla
(Kunčice). Přes konec roku přesáhly i odkupy od. p. Sekničkové a Slamý v BnO (k dnešku
uzavřeno). V řešení zůstaly případy ÚZSVVM (Černovír, 60 tis. Kč), SŽDC (úseky z ÚO do
Letohradu a do Bezpráví za 810 tis.Kč), případně pozemky na úseku Bezpráví – Choceň (zatím
nebyla ani zahájena administrace naší žádosti z 10/2014 tudíž nelze odhadnout cenu) či
v minulosti nedohledatelné řešené ve spolupráci s ÚZSVVM a oba velké výkupy od SŽDC.
1.5 Dlouhodobý majetek – cyklostezky
1.5.1 Na účtu 021 – stavební díla – je k 31.12.2016 evidován majetek svazku v ceně
142.660.311,92 Kč,
1.5.2 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 31.12.2016):
10. cyklistická a víceúčel. komunikace Ústí nad Orlicí – Letohrad
76 286 030,93 Kč
23 602 517,92 Kč
13. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n.O.- Č.Třebová
14. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n. O. – Choceň
14 760 475,77 Kč
18. cyklostezka Bezpráví – Chocečň
24 610 898,56 Kč
457 079,84 Kč
19. parkoviště Letohrad
20. přivaděč Mítkov
2 458 484,00 Kč
21. parkoviště Černovír
348 824,90 Kč
1.5.3 Na účtu 031 jsou evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 5.174.978,53 Kč (stav k 31.12.2016,
s vlivem výkupů ve 2016 a komplexních pozemkových úprav ve 2015).
1.5.4 Celková hodnota majetku cyklostezek dle inventury k 31.12.2016 je tudíž 147.699.290,45 Kč.

2. Aktivní turistika v Česku
Tento neinvestiční projekt skončil v roce 2010 sledovanou udržitelnost. Ve 2011 byl zbylý
majetek bezplatně převeden přispívajícím partnerům, odepsán z evidence ROT a tím projekt
definitivně skončil. Archivace dokumentů je povinná do roku 2018.

3. Škola hrou v kraji Komenského - vzdělávání a spolupráce škol ROT
Projekt byl připravován od roku 2010, smlouva o dotaci byla podepsána dne 15.2.2012.
Realizace byla plánována od 1.3.2012 do 28.2.2014 a také se tak uskutečnila. ROT byl v pozici
žadatele, příjemce, zaměstnavatele, vlastníka, provozovatele, manažera, koordinátora, garanta,
metodika – většinu odborných činností ovšem vykonávali pedagogové tří zapojených škol.
Majetek vzniklý projektem patřil evidenčně svazku ROT, byl však formou výpůjčky průběžně
předáván školám. Po uplynutí doby udržitelnosti, tedy koncem roku 2016, byl proveden bezúplatný
převod vlastnického práva k majetku vzniklému z projektu „Škola hrou v kraji Komenského“, o
pořizovací ceně 969.284 Kč, vedeného v evidenci ROT jako DHIM a OE, který byl předmětem
výpůjčních smluv, na participující školy ZŠ Habrmanova Česká Třebová (294.502 Kč), ZŠ a MŠ
Orlické Podhůří (209.404. Kč) a Gymnázium Česká Třebová (465.378 Kč),
Trvá povinnost archivovat dokumenty do roku 2023.

4. Sdružené nákupy silové elektřiny a plynu – volné pokračování roky 2013 - 16, ...
Na úspěšné svazkem ROT organizované elektronické aukce z dubna a května 2012 navázalo
uzavírání „pokračovacích“ smluv. Nabídku(y) mají a od distributorů opakovaně dostávají 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 nejen v energetice obecně.
V závěru roku se zdařil společný nákup 232 kusů publikace „Orlicko a ČR“ s vyčíslitelnou
úsporou zapojených obcí oproti ceně v knihkupectví 29 tis. Kč.

5. Kalendář ROT 2017
V březnu 2016, po opakovaném průzkumu u všech členů ROT, objednal svazek 1200 ks
stolních kalendářů na rok 2017. 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 jsou v patě korpusu. Vyjednaná dodavatelská cena byla 65 Kč/ks
7

Výroční zpráva Regionu Orlicko – Třebovsko za rok 2016

včetně DPH a za tutéž cenu byly kalendáře distribuovány objednavším si obcím. Při dostatečném
zájmu je akce opakována i pro rok 2018, tentokrát v „týdenním“ uspořádání.

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.
Doba trvání projektu byla původně 19 měsíců, zahájení k 1.11.2013, termín ukončení 31.5.2015,
později byla v mírně upravené podobě prodloužena do 30.11.2015.
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).
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 usiloval o realizaci této vize formou
pilotního projektu v několika ORP ČR a svazek ROT se k iniciativě písemně přihlásil a uspěl – viz
bod 11 „CSS ROT“. Projekt „Obce sobě“ byl oficielně ukončen v 10/2015 předáním souhrnného
dokumentu zadavateli. I v tomto případě platí archivační lhůty do r. 2023.

7. Projekt „Cyklo Glacensis 2016“
Patnáctý ročník této tradiční akce zahajující na česko-polském pomezí cykloturistickou
sezónu se konal 20. a 21. května 2016 s cílem v Ladek Zdroj na polské straně hranice. Na kole se jí
zúčastnilo 95 cyklistů z devíti českých měst - Brandýsa nad Orlicí, České Třebové, Chocně, Králík,
Lanškrouna, Bačetína, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta, Žamberka, a 130 cyklistů z osmi polských
měst. Akci přálo příznivé počasí, zdařilá byla sportovní i společenská část. CG je financováno
z příspěvků partnerů (svazků, měst, krajů), z účastnického poplatku. Vnos ROT je standardně 20 tis.
Kč. Komplexní organizaci a fotodokumentaci zajišťovala PhDr. Jana Staňková.

8. Vlajkový projekt „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na
pograniczu polsko-czeskim“
Po mnoha jednáních podepsalo na konci října 2014 devět partnerů předběžnou žádost a ta byla
31.10.2014 předána na rozhodovací úroveň = JTS Olomouc. Celkový rozpočet projektu je 740.985
Eur, plánované zahájení 2016, ukončení 2020. Lead partnerem je Wojewodztwo Dolnoślaskie –
Instytut rozwoju terytorialnego (IRT).
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 spolupráce na
tuto infrastrukturu, při zachování možnosti využít „českých“ dotací (SFDI, MAS, IROP, PRV, .....),
případně z dalších operačních programů dotací evropských.
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Rozpočet „pardubické“ části projektu tehdy byl 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.
V roce 2015 se uskutečnila dvě koordinační jednání z iniciativy lead partnera a JTS rozhodl e
o fichi. V září 2015 byla podána „ostrá“ žádost o dotaci, avšak v 1. kole neuspěla. Na základě
posledního vývoje v Č-P spolupráci byla žádost opakována, což lead partner potvrdil a provedl.
Z předběžných informací v závěru roku 2016 lze soudit na úspěch a zahájení realizace v roce 2017.
9. Projekt Bike resort Orlicko-Třebovsko (BROT)
Studie (podrobný terénní průzkum, návrh tras a obslužných zařízení, pozemkové rešerše,
stanoviska veřejnoprávních orgánů a majitelů nemovitostí) byla dokončena k 28.2.2015. Studie byla
financována z externích zdrojů PK a 2 měst a 5 obcí, s minimálním nárokem na finance svazku,
s odděleným sledováním na účetnické organizaci 0290. Studie v určitých částech původního záměru
prokázala průchodnost projektu (stanoviska správců a vlastníků, limity území).
V roce 2015 bylo v těsné vazbě na usnesení zastupitelstev měst Ústí nad Orlicí a Česká
Třebová ze dne 21.9.2015 rozhodnuto o pokračování v technické přípravě, a sice zadáním DÚR a
zjednodušené PD a pozemkové agendy a koordinace, s financováním z příspěvků měst a z úvěru od
KB, při předpokládaných nákladech přípravy do 3,0 mil. Kč, se zastřešením svazkem ROT. Příprava
se týkala lokalit Andrlův chlum, Řetová – Presy, Peklák a byla dokončena v 05/2016 získáním
stanovisek DOSS, získáním ÚR pro dvě nástupní místa, získáním stanoviska SÚ pro singltreky,
získáním (podmíněných) souhlasů vlastníků a správců. Všechny fáze přípravy se k rozpočtu svazku
chovaly neutrálně.
Financování realizace lze ve smyslu pravidel dotačního programu využít „zpětně“ i na
refinancování přípravy (včetně splacení úvěru).
Bike resorty se dají do jisté míry označit jako letní protipól lyžařských areálů a v tom spočívá
jejich cyklo-turistický potenciál, při zachovaní priority hospodaření pro vlastníka lesa.
Projekt je v účetnictví svazku evidován na oddělené účetnické organizaci 0280.
BROT byl součástí nadřazeného přeshraničního projektu „Singletrack Glacensis“ se třemi
českými (ROT, Choceň, Moravská Třebová) partnery a osmi partnery polskými; základní dokument
byl všemi partnery podepsán 10.12.2015 v České Třebové. ROT v úloze koordinátora z příspěvků
českých partnerů zajistil v termínu do 26.5.2016 potřebné podklady za českou stranu a dále
v 10/2016 drobná doplnění dle výzvy Monitorovacího výboru.
Vedoucím partnerem zastřešujícího projektu s názvem „Sigletrack Glacensis“ byla Gmina
Bardó, která 31.5.2016 podala společnou žádost o dotaci (85% z uznatelných nákladů) z OPČ-P,
Interreg V-A, prioritní osa 2 + 5% ze SR.
Projekt z důvodu nesplnění požadavku administrátora na doplnění žádosti, a to 5 polskými
partnery (!), neprošel vstupní kontrolou a nebyl ani hodnocen. Tento stav řešili čeští partneři na
schůzce 23.11.2016 a rozhodli, že nejprve musí být vypořádán vztah k polské straně (jejich
nedbalostí se může stát, že vynaložené náklady budou částečně zbytečné) a po té bude zvolen další
postup (jiná skladba partnerů, podání žádosti v další výzvě, samostatná realizace).
10. Projekt Kompostéry pro obce ROT
V roce 2015 realizoval svazek ROT dotovanou akci „Kompostéry pro obce ROT“. Dodávky
2200 ks kompostérů byly zahájeny 16.11.2015 a ukončeny 1.12.2015. Deset participujících obcí
spolufinancovalo 10% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů, což v úhrnu činí cca 307
Kč/kompostér. Spolufinancování od obcí svazek inkasoval v březnu až listopadu 2016, na základě
smluv o příspěvku a dodatcích k nim. Kompostéry jsou neinvestičním majetkem svazku. Svazek je
na základě smluv s deseti partnery - projektu se účastní obce Ústí nad Orlicí, Libchavy, Sloupnice,
Řetová, Řetůvka, Orlické Podhůří, Němčice, Třebovice, Brandýs nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí bezplatně vypůjčil, při čemž po uplynutí 5 let udržitelnosti, tedy k 2.12.2020, jsou kompostéry obcím
darovány. Obce analogicky poskytly a darují kompostéry svým občanům.
Čerpání dotace ze SFŽP i platba dodavateli proběhly v samém závěru roku 2015. V únoru

2016 bylo donátorovi předloženo základní finanční vypořádání a v květnu podrobné
vyúčtování.
V březnu/dubnu 2016 došlo k drobným změnám v počtech kompostérů pro cílové obce,
změna byla projednána s donátorem. Návazně bylo provedeno dodatkování výpůjčních a
příspěvkových smluv podle dílčích předávacích protokolů mezi partnery, proces byl ukončen
v listopadu 2016.
9
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Projekt jako celek se chová k rozpočtu svazku neutrálně, je evidován na oddělené
účetnické organizaci 0093.
V pětileté době udržitelnosti musí být předkládány standardní monitorovací zprávy.
11. Projekt Centrum společných služeb ROT (CSS)

SMO ČR je v současné době nositelem projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“ volně navazujícího na „Obce sobě“. Svazek ROT již dříve signalizoval
zájem být smluvním partnerem projektu. Cílem projektu je při DSO vytvořit „Centrum společných
služeb“ (CSS), které bude v období od 1.7.2016 do 30.6.2019 podporováno příspěvkem od SMO ČR
(100% superhrubých mezd z dotace OP „zaměstnanost“) určeným na mzdy (2 úvazky).
Partnery Svazu měst a obcí je 82 DSO v ČR.
SR ROT 9.6.2016 schválila smlouvu se SMO ČR o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
CSS od 1.7.2016 funguje, má dva zaměstnance a poskytuje členům ROT servis. Dále byla
vytvořena pro členy ROT „uživatelská zóna“ pro snazší přístup ke sdíleným dokumentům, zásobník
projektů svazku, jsou organizována setkání starostů a je vydáván zpravodaj. Strategický plán svazku
byl inovován novým dokumentem „Strategie 2016 -2023“, schváleným VH ROT 2.12.2016.
Na superhrubé mzdy 2 zaměstnanců inkasoval svazek v roce 2016 jednak zálohu a jednak
platbu dle ŽoP. Vůči SMO má CSS poměrně rozsáhlou povinnost vykazování.
Závazek k provozu projektu v době udržitelnosti od 1.7.2019 do 31.7.2020 nebude mít, při
standardním rozsahu činnosti svazku, vliv na výši financování managementu.
Projekt je v účetnictví evidován na oddělené účetnické organizaci 0291.

III. Projekty jiných subjektů, na kterých ROT participuje
1. Projekty destinační společnosti Orlických hor a Podorlicka
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 ta i další údaje jsou k dispozici na webu
www.dsohp.cz, včetně detailů o projektech ve fázi udržitelnosti a ve fázi realizace a účasti na
veletrzích. Předseda svazku ROT Petr Hájek je ze stanov členem VH OHP a je členem 11členné
Správní rady OHP. Svazek ROT (měřeno členským příspěvkem) má v OHP podíl 15,1 %. Příspěvek
je celkem 4 Kč/obyv./rok, dělí se dle cíle užití na provozní (3 Kč) a rezervní (1 Kč) část. OHP na rok
2016 připravila marketingový projekt „Žijeme spolu“.
V marketingové činnosti OHP pracovala standardními metodami (účast na veletrzích CR, tiskové
zprávy, Turistické noviny, letáky).

2. Projekty MAS Orlicko
Od 1.6.2013 je ROT kolektivním členem, s podílem 2,04 % neboli 1/49 (shodně pro vliv na
i majetkový podíl). 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.
V roce 2015 svazek ROT podpořil činnost MAS v překlenovacím období mimořádným
jednorázovým příspěvkem 441.710 Kč (tedy 10 Kč/obyv. dle předloňských počtů obyvatel). MAS
Orlicko prošla úspěšně procesem standardizace, od 1.1.2016 sídlí na adrese Zemědělská 1004, 564
01 Žamberk a od letošního roku začíná čerpání prostředků dle dotačních pravidel, k tomuto MAS
řízení
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organizovala několik seminářů. MAS se intenzivně zabývá školami od mateřských po střední v rámci
procesu MAP a KAP.
Podrobnosti o činnosti MAS, dotačních možnostech a současném stavu jsou na
www.mas.orlicko.cz.

IV. Krajské granty a dotace v roce 2016
1. POV 2016
Dotační titul 7: „Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko“.
Rozpočet ROT dle původní žádosti 925.000 Kč; v 05/2016 rozhodlo ZPK a dotace získána
300 000,- Kč, následně rozhodnutím SR ROT podpora přidělena „paritně“ 5 obcím. Realizovány
byly tyto dílčí akce:
DT 7 - priorita č. 1 - Obnova veřejných prostranství ROT v r. 2016
Obec - koncový
rozsah prací
výsledný
uživatel
rozpočet
opravy povrchů a obrubníků, ter. úpravy přilehlého okolí
Němčice
397 012,00
Orlické Podhůří úprava veřejného prostranství v obci
254 380,05
oprava veřejného osvětlení v obci Řetůvka
Řetůvka
102 651,00
úprava veřejných prostranství v obci
Sloupnice
141 690,00
Sopotnice

Fit zahrada - úprava komunikace III. etapa

Celkem

5 participantů – koncových uživatelů

89 409,85
985 142,90

dotace
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
300 000

Další administrace POV 2016 probíhala shodně jako v minulých letech: koncový uživatel =
cílová obec vyspecifikovala předmět a cenu (obvykle položkový rozpočet). Rozdíl nákladů mezi
cenou a dotací poukázala jako zvláštní neinvestiční příspěvek na účet ROT. Svazek ROT uzavřel
smlouvu s dodavatelem a po dodání díla uhradil fakturu, k níž byl připojen přejímací protokol
potvrzený koncovým uživatelem. Po proplacení faktur ROT provedl vyúčtování prostředků vůči PK
v termínu striktně stanoveném do 30.12.2016.
Poznámka: V archivu ROT je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku) v celé historii. Na rok 2017
jsou již schváleny dílčí akce a žádost byla 30.8.2016 podána na PK, participujícmi obcemi jsou Dolní Dobrouč, Hnátnice,
Přívrat, Řetová, Semanín, Voděrady. I na procesu relativně jednoduché krajské dotace, kde jsme si již zvykli na
veřejnoprávní kontrolu předem a vyúčtování zadem, se projevuje vliv mnohdy nesmyslných opatření (výkazy o podpoře „de
minimis“, průkaz o podílu v jiných subjektech a naopak podílech jiných subjektů ve svazku, zpracovat „logický rámec“ a
SWOT analýzu. Podobnou náročnost mají i úplně bagatelní několikatisícové dotace například na Cyklo Glacensis).

2. DALŠÍ PŘIJATÉ DOTACE/PŘÍSPĚVKY V ROCE 2016:
•

•
•
•
-

Dotace/Příspěvky na Cyklo Glacensis 2016:
dotace od partnerů akce 59.000,- Kč celkem vč. startovného, v tom
Město Vysoké Mýto
Město Choceň (příspěvek 3 tis. Kč poukázali ve 12/2015)
Město Lanškroun
Město Náchod
DSO Region Orlické hory
DSO Orlicko
Královéhradecký kraj
vybrané startovné
Dotace/Příspěvky POV 2016 (Obnova veřejných prostranství)
od participujících obcí
od PK
Dotace/příspěvek na projekt CSS ROT od SMO ČR (celkem 415 800 Kč)
„startovací“ záloha na mzdy
příspěvek na mzdy dle ŽoP
Dotace/ příspěvky/vratky na projekt Kompostéry (celkem 675 687 Kč)
Ústí nad Orlicí (včetně vlivu změny)
Libchavy
Sloupnice
Řetůvka
Řetová
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3 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
18 000 Kč
685 142,90 Kč
300 000,00 Kč
237 600,00 Kč
178 200,00 Kč
264 131,80 Kč
153 565,00 Kč
46 070,00 Kč
15 357,00 Kč
46 070,00 Kč
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•
•

Orlické Podhůří
Němčice
Třebovice
Brandýs nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí
Libchavy (vratka v důsledku změny)
Sloupnice (vliv změny)
Řetová (vliv změny)
Třebovice (vratka v důsledku změny)
Brandýs nad Orlicí (vliv změny)
Příspěvky partnerů cyklostezek (10 měst a obcí „na trase“)
Dotace projekt Bike resort Orlicko-Třebovsko v r. 2016
Česká Třebová
70 000 Kč
v tom:
Ústí nad Orlicí
250 000 Kč
Moravská Třebová
60 000 Kč
200 000 Kč
v r. 2015: Česká Třebová
Choceň
60 000 Kč

49 141,00 Kč
30 713,00 Kč
67 569,00 Kč
15 357,00 Kč
6 143,00 Kč
-42 998,00 Kč
18 438,00 Kč
6 143,00 Kč
-6 143,00 Kč
6 143,00 Kč
4 400 000,00 Kč
380 000,00 Kč

Podle druhu smlouvy o finančním příspěvku či neinvestiční dotaci musel svazek ROT provést
vyúčtování i u většiny takto přijatých prostředků. Majetek v režimu výpůjčky musí být v účetnictví
rovněž sledován speciálně, a to na obou stranách (dříve „školy“, nyní „kompostéry“).

V. Hospodaření svazku v roce 2016
Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok 2016
a dále v souladu s pověřením Valné hromady z prosince 2015 prováděla potřebné rozpočtové
změny/opatření, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací či příspěvků v roce
2016. V březnu byla po několikaměsíčním předjednávání podepsána smlouva s KB Svitavy o
střednědobém úvěru 3,0 mil. Kč na přípravnou fázi Bike resortu, s ručením městy česká Třebová a
Ústí nad Orlicí. Rozpočtové změny v průběhu roku 2016 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 „Bike
resort“ (participující města) a na projekt „Kompostéry“ (participující obce - spolufinancování). 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).
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.
Svazek ROT byl a je od 1.7.2016 zaměstnavatelem 2 pracovníků, se vší související agendou
personální a mzdovou.
Souhrnné výsledky finančního hospodaření budou k dispozici po roční uzávěrce – sestavení
závěrečného účtu a souvisejících výkazů.
Casf flow svazku bylo v roce 2016 zcela bez turbulencí, vzhledem k celkovým dostatečným
rezervám na účtech. Svazek si mohl dovolit krátkodobě „zafinancovat“ některé projekty jako
například kompostéry v závěru roku 2015 s inkasem příspěvků od března do listopadu 2016.

1. Aktuální stavy na všech účtech svazku jsou následující:
č.účtu

86-609010217/0100
86-141270207/0100
94-13010611/0710
27-3833611547/0100
27-6706851517/0100
35-1318811537/0100

účel

užití

běžný provoz ROT
SROP, ROP, provoz
„dotační“ u ČNB
úvěrový SROP
úvěrový ROP
úvěrový BROT

ROT běžný provoz
cyklostezky obecně
dotace
tři cyklostezky 1.fáze
Bezpráví-Choceň 2. f.
Bike resort Orl.-Třeb.

analytika
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231 40
231 60
dlouh. úvěr
dlouh. úvěr
střednědobý

stav 31.12.2016
256.002,58
3.550.465,94
551,88
-4.469.004,40
-2.536.000,00
-1.857.350,00
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2. Inventury svazku ROT k 31.12.2016 - 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
132
231
261
311
321
331
336
337
342
381
388
403
451
472
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, KPÚ
Nedokončené investice (Bike resort Orlicko-Třebovsko)
Nedokončené investice ostatní (technické dokumentace)
Skladové zásoby (publikace ROT)
Stavy ZBÚ (zůstatky na 3 BÚ svazku)
Pokladna = hotovost
Odběratelé (pohledávky)
Dodavatelé (závazky + pozemky přes 31.12.)
Zaměstnanci (zůstatek mzdy "CSS")
Sociální pojištění (zůstatek "CSS")
Zdravotní pojištění (zůstatek "CSS")
Jiné daně (zůstatek zálohové daně "CSS")
Náklady příštích období (pojištění majetku)
Dohadné účty aktivní – projekt „CSS“
Transfery na investice v minulých obdobích
Dlouhodobé úvěry (2 úvěry)
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – projekt „CSS“
Operativní evidence (SW "Školy")
Operativní evidence - kompostéry

24

902

Operativní evidence (drobnosti "Školy")

372 000,00
142 660 311,92
0,00
850 512,00

5 174 978,53
2 731 800,00
1 335 974,90
0,00
3 807 020,40
13 931,00
0,00
10 626,00
34 671,00
5 987,00
13 967,00
4 785,00
51 213,00
356 282,00
113 794 498,83
-8 862 354,40
415 800,00
0,00
5 590 020,00
0,00

VI. Propagační a osvětové aktivity ROT v roce 2016
1.

Den Regionu 2016
ROT uspořádal s organizačním zabezpečením PhDr. Jany Staňkové v pátek 9. září 2016
každoroční cyklojízdu starostů a příznivců regionu s podporou 1. náměstka hejtmana PK
Romana Línka a senátora Petra Šilara a rovněž býv.předsedy svazku Luboše Bäuchela. Akce
odstartovala v Českých Libchavách vítacím rautem v technickém dvoře obce, pokračovala
zajímavou exkursí a erudovaným výkladem ve společnosti EKOLA, která zde provozuje skládku
odpadu. Odtud šest desítek cyklistů pokračovalo do Ústí nad Orlicí, kde navštívili nově
vybudované "Hřiště pro všechny" sousedící s Aquaparkem, s poskytnutím informací od vedení
společnosti Tepvos a města a rovněž s vyzkoušením vlastní obratnosti.
Z Ústí nad Orlicí se cyklisté vydali na Hrádek (tam byla nutná občerstvovací pauza) a přes
Šuránkův kopec ve Sloupnici k cíli do Řetové – nejprve ke kostelu a po té na hřiště u obnovené
tělocvičny, kde byla jízda letos zakončena kulturním programem se skvělou ukázkou jezdecké
drezúry a s tradičním závěrečným debatováním při občerstvení.
(Fotografie Jana Staňková)

Start v Českých Libchavách

Exkurze v Ekole České Libchavy
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Hřiště Tepvos – Aquapark Ústí nad Orlicí

2.

Cíl s bohatým programem v Řetové

Cyklo Glacensis 2016

Patnáctý ročník této tradiční akce zahajující na česko-polském pomezí cykloturistickou sezónu
se konal 20. a 21. května 2016 s cílem v Ladek Zdroj. Podrobnosti a foto viz strana 8.

3.

Propagace související s cyklostezkami
V roce 2016 bylo zahájení/ukončení sezony koncipováno opět do jedné centrální akce
„Orlické cyklo&in-line klání“ dne 25.6.2016 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.
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.
K distribuci prostřednictvím IC byl využit leták cyklostezek vydaný dříve v nákladu 10 tisíc
kusů s příspěvkem České pojišťovny a zdařilá turistická mapa 1:25 000.

4. Propagace ROT na dalších akcích a dalšími formami
a) ROT byl presentován tiskovými zprávami poskytovanými mediím.
b) Podrobné informace o svazku ROT, jeho historii a činnosti jsou k dispozici na webu
www.orlicko-trebovsko.cz.

c) V roce 2016 byl členským obcím vydán zbytek výtisků „Turistická a cykloturistická mapa
Orlicko –Třebovsko 1:25000“. V roce 2017 bude pořízeno aktualizované vydání.
d) V roce 2016 byla zcela doprodána obrazová publikace „Region Orlicko-Třebovsko v
proměnách tisíciletí“. O reedici se momentálně neuvažuje.
e) K propagaci svazku poslouží též stolní kalendáře roků 2014 až 2017, kterých bylo
distribuováno celkem 4.152 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 a dobře.
V průběhu roku 2017 bude třeba zajistit letáky cyklostezek (aktualizace značení tras) a
reedici turistické mapy území.

Zpracovali:
Pavel Neumeister a Vladimír Hofrichter (CSS ROT)
Věra Zemanová, účetní svazku (Obec Řetůvka)
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