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Výroční zpráva Regionu Orlicko – Třebovsko za rok 2017
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 2017 zajišťoval
jeho výkonný orgán - správní rada v souladu s plánem činnosti na rok 2017, schváleným valnou
hromadou dne 2.12.2016, 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
47 569 obyvatel (údaj k 1. 1. 2017). 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 2017 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).
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. Od pololetí byl tým CSS
rozšířen o poradce pro VZMR.
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“ 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 2017 po 15 letech od instalace
dokončena 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 (doména irot.cz; dodavatel ISS Computers s r.o.).
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 2017
V roce 2017 se uskutečnilo 10 jednání Správní rady (zápisy jsou elektronicky zasílány všem
členům svazku ROT), která se konají obvykle v jednací místnosti RM v Ústí nad Orlicí, 3 jednání VH
ROT, 2 schůze Revizní komise a 1 jednání Řídícího týmu.
Zápisy SR a VH a další dokumenty svazku jsou k dispozici na úložišti přístupném všem členům
ROT (starostům) a sloužícím i jako archiv. Pro veřejnost jsou tyto a další dokumenty k dispozici na
průběžně aktualizovaném webu www.orlicko-trebovsko.cz.
Svazek má od října 2016 datovou schránku s IDDS nsp5hbg, je povinen registrovat smlouvy o
objemu nad 50 tis. Kč, nově je povinen zpracovávat extrémně pracné výkazy PKP a PKZ, bude
muset aktivovat spisovou službu, agendu GDPR a administruje „rozpočtovou odpovědnost“
(vyvěšování změn rozpočtu a.p.). Heslovitě vyjádřeno :
- 10 jednání správní rady svazku;
- 3 zasedání valné hromady svazku;
- 2 zasedání revizní komise;
- 1 zasedání Řídicího týmu cyklostezek;
- pro 16 obcí, které projevily zájem, byla uzavřena výhodná smlouva s Ochranným svazem
autorským (OSA) na rok 2017 týkající se vysílání obecních rozhlasů. Po debatě na
republikové úrovni došlo ke sporu o cenách OSA, ale s negativním výsledkem.
- svazek spoluorganizoval volné individuální navázání na dřívější výsledky sdruženého nákupu
elektřiny a plynu (pokračování v kontaktech s dodavateli, nákup publikace);
- svazek vydal stolní kalendář, zajistil reedici vlastních map;
- samozřejmostí je informační servis o dotacích a grantech;
- svazek zorganizoval tradiční propagační akce Cyklo Glacensis, Cykloklání a Den regionu;
- svazek provozoval výstup projektu „Kompostéry ROT“ (2200 ks v režimu výpůjčky);
- svazek provedl přípravu projektu „Singletrack Glacensis“ volně navazujícího na Bike resort
Orlicko-Třebovsko“, a požádal o dotaci;
- svazek v roli vedoucího partnera pokračoval v realizaci projektu „Koncepce“;
- svazek v roli partnera SMO ČR pokračoval v realizaci projektu „Centrum společných služeb“;
- 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 a archivaci listin k projektům
ukončeným;
- majetek svazku je pojištěn, hospodaření je auditováno.

II. Projekty ROT
1. Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (projekty SROP a ROP)
Projektem se na každé své schůzi zabývají SR ROT a VH ROT a Řídící tým cyklostezek.
Projekt sám o sobě generuje pouze doplňkové příjmy (pronájem billboardů, pozemků),
základním zdrojem financí jsou příspěvky partnerů projektu ve smyslu hlavní partnerské smlouvy
z roku 2006 s aktualizací. V současnosti, tedy v době rutinního provozu, jsou nejvýznamnějším
výdajem splátky jistiny a debetních úroků z úvěrů, dále výkupy pozemků, externí služby servisních
organizací, údržba, opravy, pojištění.
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Jedenáctá sezóna provozu byla v souvislosti s příznivým počasím zahájena v březnu 2017, se
standardními činnostmi (odmetení s odvozem, prohlídky, odpadky), prostřednictvím servisních
organizací – Tepvos, TS Letohrad, Eko BI, TS Choceň, KČT Horal.
V souvislosti s finanční rezervou z minulých let (a po realizaci výkupu č.1 od SŽDC) mohly být letos
provedeny další velké opravy obnovující technický stav cyklostezek, a to v úhrnné ceně 969.727 Kč:
• Mostovka z nových dubových prken na ocelové historické lávce přes řeku Tichou Orlici
v Brandýse nad Orlicí (Robert Lošták, 34.485 Kč);
• Opravy cyklostezky (krajnice, hrboly – ponejvíce od kořenů, vtisky, praskliny, odlomené
okraje) na úseku z Ústí n.O./Kerhartic do Brandýsa nad Orlicí/Mítkova (JD Dlouhý, 518.395
Kč);
• Oprava havárie na propustku v Klopotech (JD Dlouhý 54.753 Kč);
• Oprava/obnova vodorovného značení v úseku Ústí nad Orlicí – Letohrad (Kalgus Ústí nad
Orlicí, 134.794 Kč);
• Oprava plotu u golfu v Nebíčku a odstranění polámaných dřevin tamtéž po větrné opakované
kalamitě (Karel Vorel - zámečnictví Dolní Dobrouč, 15.100 Kč);
• Oprava krajnic a povrchu v ulici Benátky v České Třebové (JD Dlouhý, 72.600 Kč);
• Opravy mobiliáře cyklostezek (Boura – Tesař, KČT Horal, 139.600 Kč);
• V závěru roku byly ještě provedeny další práce: úprava značky na Tiché Orlici (podnět
Drážního úřadu) a prořezávky dřevin na všech úsecích (částečně u podnětu ČEPS).
I loni se cyklostezky střetávaly s aktivitami jiných investorů (CH+T – výluky a železniční přejezdy,
EMG – nátěry nových stožárů VVN, těžební společnosti, Povodí Labe – protipovodňová opatření
v ÚO a Kerharticích, Česká Třebová – hřiště a most v Benátkách, Povodí Labe – rozsáhlé kácení v
Kerhatticích).
Po předloňské opravě celého úseku ÚO - Letohrad byla v r. 2017 novým povrchem opatřena
osada Červená (po kanalizaci realizované Městem Letohrad) a úsek ÚO – Letohrad je tak opět
skvělou příležitostí pro in-line bruslaře. Dále je začátek v Letohradě – Kunčicích z iniciativy
soukromého podnikatele vybaven občerstvením a toaletami.
Po 7 letech administrace byla podepsána kupní smlouva se SŽDC (pozemky na trasách z ÚO do
Letohradu a do Bezpráví, cena 810 tis. Kč), smlouva byla vložena do KN, bylo zpracováno dvojí ZVA
vůči SFDI na trasách z ÚO do Čes. Třebové a do Bezpráví, obojí v prosincovém termínu. Vyúčtování
za rok 2016 bylo všem partnerům projektu rozesláno v březnu 2017. Kladné kumulované saldo
z min. let. cca 2,162 mil. Kč bylo použito k výkupu pozemků a na velké opravy.
Nesouhlasné vyjádření SŽDC svazek ROT obdržel ke své žádosti z r. 2014 o prodej pozemků
na trase Bezpráví – Choceň s tím, že jednání bude pokračovat po modernizaci trati ÚO – Choceň.
Pokračovaly zbytkové odkupy od fyzických osob, pátrání po „nedohledatelných“ vlastnících a
výkupy pozemků z tzv. výjimek, pokračuje jednání se ŘSD o 8 m2 na Lhotce sledované rovněž SFDI.
V roce 2017 byly vykoupeny pozemky:
Drah. Sekničková, BnO, 3.000 Kč; Štěpán Sláma, BnO, 3.200 Kč; ÚPZVM, Černovír, 60.000 Kč;
SŽDC, trasy do Let. a Bezpráví, 810.000 Kč; ÚPZVM, Kunčice (podíl), 360 Kč.
Soudní spor s J. Fialou (žaloba z r. 2012) po hodnocení znaleckého posudku vstoupil do prvního
jednání před Okresním soudem, které se uskutečnilo 5.12.2017, po té OS zcela zamítl žalobu.
Odvolací orgán potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu, že Ing. Bájus musí odstranit nepovolenou
stavbu maringotky u cyklostezky na Tiché Orlici, což se stalo.
Standardem je obsáhlé vykazování související s daní z nemovitých věcí – pozemků cyklostezky.
Byly pronajaty všechny billboardy, smlouvy budou prolongovány.
Všichni partneři cyklostezek zaplatili obě splátky příspěvku pro rok 2017.
Cyklostezky jsou pojištěny, provozní servis celého projektu zastřešuje f. OHGS.
Na účtu 021 – stavební díla - je evidován majetek svazku v ceně 142.660.311,92 Kč (vzniklý
z projektů SROP a ROP a vlastního investování do cyklostezek v širším významu slova).
Na účtu 031 jsou evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 6.058.188,53 Kč (stav k 31.12.2017,
s vlivem výkupů ve 2017 a komplexních pozemkových úprav v předchozích letech).
Celková hodnota majetku cyklostezek dle inventury k 31.12.2017 je tudíž 148.718.500,45 Kč.
Cyklostezky se už standardně staly místem „Orlického cykloklání“, které se v osvědčené
spolupráci se Sborem pro hrad Lanšperk a o.s. Hvězdička konalo 24.6.2017.
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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 se uskutečnila od 1.3.2012 do 28.2.
Majetek vzniklý projektem byl bezúplatně převeden třem participujícím školám.
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.

5. Kalendář ROT 2017
Pro rok 2018 byly opět vydány vlastní stolní „svazkové“ kalendáře (52 jednotýdnů + krycí listy,
každá obec dvě strany s barevnými fotografiemi a s krátkou informací, termíny akcí pořádaných
svazkem a údaje o svazku, jehož logo a odkaz na web jsou v patě korpusu, výsledná cena 65 Kč/ks
vč. DPH). Kalendáře dodala f. Flétna (M. Leschinger, celkem 1300 ks). Distribuce 1225 ks za
nákupní cenu proběhla v listopadu 2017, zbývající kalendáře byly použity na propagaci svazku,
skladem nejsou žádné.

6. Projekt „Obce sobě“
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 2017“

V pátek 19. května 2017 se v rámci mezinárodní cyklojízdy CYKLO GLACENSIS sjeli cyklisté
z česko-polského příhraničí do Lanškrouna. Krásné počasí a prostředí areálu u Lanškrounských
rybníků zajistilo spokojenost všech účastníků. Akci zaštítil svým jménem, morální a finanční
podporou 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který letos dorazil osobně
pozdravit všechny účastníky. Akce otevřela cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí.
Do letošního cíle města Lanškrouna dorazilo na tři sta cyklistů startujících z devíti českých měst –
Brandýsa nad Orlicí, České Třebové, Chocně, Králík, Lanškrouna, Bačetína, Ústí nad Orlicí,
Vysokého Mýta, Žamberka a sedmi polských měst.
V cíli v areálu UP Obora Hurt u Lanškrounských rybníků byl pro účastníky připraven bohatý kulturní a
společenský program, na kterém vystoupil místní farář P. Zbigniew Czendlik s představením své
nové knihy. Dále byly připraveny sportovní hry ve stylu „her bez katastru“. Všichni účastníci spolu pak
strávili příjemný zbytek večera v doprovodu kapely Trap, Lanškrounského ženského pěveckého
sboru a dalších účinkujících. 16. ročník Cyklo Glacensis je uzavřen s příjemnými vzpomínkami na
skvělou cyklojízdu a účastníci se těší na příští ročník s cílem na polské straně hranice.
Akce měla celkový rozpočet 121,8 tis. Kč, je financována z příspěvků partnerů (svazků, měst, krajů)
podléhajících vyúčtování a z účastnického poplatku; vnos ROT byl standardně 20 tis. Kč, výsledný
celkový náklad byl 101,8 tis. Kč. Komplexní organizaci zajišťovala PhDr. Jana Staňková.

8. Projekt „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu
polsko-czeskim“

V říjnu 2014 podepsalo 9 partnerů předběžnou žádost – fichi a ta byla 31.10.2014 předána na
rozhodovací úroveň = JTS Olomouc. Celkový rozpočet projektu byl 740.985 Eur, zahájení 05/2015,
ukončení 12/2019. Lead partnerem je Wojewodztwo Dolnoślaskie. Dotace 85%, 5% SR ČR, 10% je
6
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spolufinancování. ROT je partnerem projektu a zastupuje celý Pardubický kraj, ten také zajišťuje
z velké části spolufinancování, jeho zbývající část bude řešena pravděpodobně sponzorsky.
Zájmem ROTu (a samozřejmě i PK) je, aby výsledná přeshraniční koncepce v požadovaném
formátu (mapy, texty, propočty, priority, potenciální zdroje) obsahovala a zahrnovala i dosavadní
výstupy v OHP či PK a okolí, z pohledu ROT pak zejména doplňkovou infrastrukturu, spojky
dálkových tras včetně úseku Valdštejn – Šušek a lávky přes Divokou Orlici „U kamaráda“ a úseku
Česká Třebová - Rybník, dále regionální přivaděče, průjezd dálkové trasy přes Sopotnici, průjezdy
městy, Bike resort Orlicko-Třebovsko, zkvalitnění in-line stezek.
V září 2015 byla podána „ostrá“ žádost o dotaci, avšak neuspěla, po další výzvě následovala
opakovaná žádost o 126 stranách s četnými přílohami, s rozpočtem pro ROT 75.320,40 € a
s celkovým rozpočtem 595.206,77 €, která byla podpořena rozhodnutím Monitorovacího výboru
Společného sekretariátu CRR ČR ze dne 5.1.2017. Projekt se týká všech krajů na české straně a
všech vojvodství na polské straně společné hranice. Realizace od 02/2017 do 06/2019. Dotace je
směrována na mzdy, ROT je od 02/2017 zaměstnavatelem 5 pracovníků po 0,3 úvazku,
podpořených z dotace superhrubou mzdou a režií. Realizační tým na obou stranách hranice má
celkem 50 osob.
Financování v roce 2017 probíhalo z vlastních prostředků svazku, ŽoP byla podána v lednu
2018 s výplatou teoreticky očekávanou v 03/2018.
U všech partnerů proběhl sběr informací a vyváření cílové představy, nyní se krom
koordinačních setkání pracuje na koncepčních činnostech, do nichž budou zapojeni externí
dodavatelé.
9. Projekt Singletrack Glacensis (dříve Bike resort Orlicko-Třebovsko/BROT)
Po obstarání studie (ve 2015), technické dokumentace, projednání s vlastníky i organizacemi a
získání potřebných úředních dokladů byla 31.5.2016 společně s 8 polskými a 3 českými partnery
podána žádost o dotaci do OP Č-P Interreg V-A, prioritní osa 2. Pro nedostatky na straně některých
polských partnerů však neúspěšně.
V lednu 2017 se konala jednání o znovupodání žádosti v další výzvě, v pozměněném
partnerském týmu, s původním názvem „Singletreck Glacensis“ a s využitím přípravné dokumentace
(studie za 820 tis. Kč, přípravná dokumentace za 2.003 tis. Kč), při čemž příprava byla financována
příspěvky partnerů anebo z úvěru s partnerským ručením městy ÚO a ČTř. Rozhodovací proces na
úrovni zastupitelstev (Choceň, Moravská Třebová, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Zdobnice,
Bystřice Kladská) stanovil, že projektu se na české straně účastní ROT – Česká Třebová (Peklák 15
km nových singletraků + 4 km stávajících sjezdů + 1 nástupní místo) a Zdobnice (10 km singltreků +
pumptrek), na polské straně Bystřice Kladská (15 km singletracků na Jagodné + 19 km singletracků
na masywu Snieznika-Medzigorze). Rozpočet je 1.552.044 €, poměr partnerů Česko/Polsko je 58/42.
Podání záměru bylo do 06/2017, podání plné žádosti do 09/2017. Zpracovatelem dokumentací byla f.
OHGS, technické a správní podklady byly pro ROT většinově k dispozici z r. 2016. V konkurenci 52
podaných žádostí se SG umístil jako první a byl vybrán k podpoře (aktuální údaj z dubna 2018).
Financování v období přípravy probíhalo a probíhá z příspěvků aktuálních partnerů, resp. z jimi
zaručeného úvěru, tedy bez významnějšího vlivu na c-f svazku.
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 a téměř
absolutní minimalizace vlivu na přírodu.
10. Projekt Kompostéry pro obce ROT
V r. 2015 realizoval svazek ROT akci „Kompostéry pro obce ROT“. Dodávky 2200 ks
kompostérů byly zahájeny 16.11.2015 a ukončeny 1.12.2015. Deset participujících obcí v roce
spolufinancovalo 10% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů. Smlouvy o příspěvku byly
v důsledku drobných změn počtů kompostérů dodatkovány.
Kompostéry jsou neinvestičním majetkem svazku. Svazek je na základě smluv s deseti
městy/obcemi 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.
Příslušné smlouvy byly postupně, v souvislosti s projednáním v zastupitelstvech, administrovány a
ROT inkasoval příspěvky. V únoru 2016 bylo donátorovi předloženo finanční vypořádání, v r. 2017
byla generována 1. monitorovací zpráva ze sledované udržitelnosti za rok 2016.
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11. Projekt Centrum společných služeb ROT (CSS)

SMO ČR je nositelem projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, v jehož rámci vzniklo „Centrum společných služeb“, které je v období od 1.7.2016 do
30.6.2019 podporováno příspěvkem od SMO ČR (100% superhrubých mezd z dotace OP
„zaměstnanost“) určeným pův. na 2 pracovní úvazky. Partnery Svazu měst a obcí je 83 DSO v ČR.
CSS ROT od 1.7.2016 rutinně funguje, po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě má od 15.5.2017
2,6 zaměstnanců, od 1.4. 2018 již 3 zaměstnance, a poskytuje členům ROT servis v rozsahu větším
než dříve. CSS o své činnosti zpracovává m. j. statistiku aktivit, sebehodnotící zprávu, ekonomická
hodnocení, aktualizovaný seznam projektů, informační zpravodaj a organizuje setkání starostů.
V letošním roce se CSS vedle běžného informačního servisu a drobného poradenství soustředí na
nabídku pomoci při odstraňování pochybení konstatovaných v chodu obcí napříč republikou ve
zprávě MV a v metodické pomoci k VZMR.
Projekt je v účetnictví evidován na oddělené účetnické organizaci 0291. Financování probíhá
z loni poskytnuté zálohy (letos zvýšené dle dodatku ke smlouvě) a na základě čtvrtletních ŽoP, tedy
bez vlivu na c-f svazku. V roce 2017 CSS ROT m.j. zařídilo úplnou obnovu geologického a vodního
muzea v přírodě, reedici turistické mapy 1:25000, zprovoznění sdíleného úložiště elektronických
dokumentů a informací, kontrolu povinně vyvěšovaných informací na webech obcí. K povinnostem
CSS ROT patří organizování setkání starostů a dotazníkové akce.

III. Projekty jiných subjektů, na kterých ROT participuje
1. Projekty destinační společnosti Orlických hor a Podorlicka
ROT je spoluzakladatelem d. s. 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 a rezervní část. Předsedou OHP je
Jaroslav Zedník, ředitelkou Eva Vaníčková. Uskutečnila se důležitá jednání SR a VH d.s. Orlické
hory a Podorlicko, z nichž m. j. rezultovalo: dopis předsedy, změna stanov, přijetí 1 pracovníka,
členské příspěvky pro svazky beze změny 4 Kč/os/rok a pro přímé členy–obce na 10 Kč/os/rok.
Město Česká Třebová již samostatným členem OHP je, město Ústí nad Orlicí samostatné členství
projedná v roce 2018. Svazek ROT v této souvislosti v průběhu r. 2018 zváží oddělený výběr
členských příspěvků ROT, mimořádných příspěvků OHP a mimořádných příspěvků MAS. Příspěvky
na „svazkové“ POV zůstávají v obvyklém režimu. OHP zvítězila v soutěži EDEN;

2. Projekty MAS Orlicko
Od 1.6.2013 je ROT kolektivním členem MAS Orlicko, s podílem 2,04 % neboli 1/49 (shodně
pro vliv na řízení 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; z toho rezultuje aktuální počet obyvatel pro MAS
Orlicko 43.822 v roce 2017.
Zájmy ROT v MAS zastupuje člen SR ROT Pavel Šisler, pověřený zastupováním svazku ROT i
na VH MAS, některých jednání se účastnil manažer Neumeister.
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. Předsedou
MAS je od 1.1.2017 Ing. Václav Kubín, manažerkou Ing. Ivana Vanická.
Podrobnosti o činnosti MAS, kontaktech a současném stavu a výzvách jsou trvale na
www.mas.orlicko.cz. Proběhl proces hodnocení žádosti k letošním výzvám, výsledek přidělení dotací
je rovněž na webu MAS a současně byl podkladem pro kvantifikaci podpory činnosti MAS (podle
území dopadu). Svazek ROT z titulu svého členství podporu poskytne formou daru a inkasuje
(pravděpodobně formou mimořádného příspěvku) stanovenou sumu od obcí, na jejichž správním
území se dotace realizuje.
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IV. Krajské granty a dotace v roce 2017
1. POV 2017
O rozdělení prostředků POV rozhodlo ZPK v květnu 2017. Další administrace POV 2017 probíhala
shodně jako v minulých letech: koncový uživatel = cílová obec vyspecifikoval předmět a cenu. Rozdíl
nákladů mezi cenou a dotací poukázal jako zvláštní neinvestiční příspěvek na účet ROT. Svazek
ROT uzavřel smlouvu s dodavatelem (kterého vybrala koncová obec v režimu VZMR) a po dodání
díla uhradil fakturu, k níž byl připojen přejímací protokol potvrzený koncovým uživatelem (starostou
participující obce). Po proplacení faktur ROT provedl k 31.12.2017 vyúčtování prostředků vůči PK a
na vyžádání i vůči obcím. Protože je svazek ROT neplátcem DPH, je dotace „jakoby“ včetně DPH a
odtud se odvíjí i celková cena dílčích akcí. Jedná se tradičně o neinvestiční prostředky.
SR ROT schválila rozdělení přidělených 450 tisíc Kč na šest koncových participantů následovně:
DT 7 - priorita č. 1 - Obnova veřejných prostranství ROT v r. 2017
rozpočet dotace
Obec
rozsah prací
stav
původní
229 518
75 000
Dolní Dobrouč úpravy veřejného prostranství
hotovo
138 015
75 000
oprava dlažby a asfaltu
Hnátnice
hotovo
450 000
75 000
oprava veř. osvětlení na veřejném prostranství
Přívrat
hotovo
144 595
75 000
úprava veřejného prostranství
Řetová
hotovo
108 950
75 000
oprava chodníku a komunikace
Semanín
hotovo
115 815
75 000
údržba zeleně na veřejném prostranství
Voděrady
hotovo
1 538 000
450 000
Celkem
6 participantů
Podrobné informace o celé historii POV vč. čerpání obcemi jsou k dispozici na úložišti ROT.
K 30.9.2017 byla podána žádost svazku o dotaci z POV PK – DT 7 na rok 2018, pro Správní
radou dle dosavadních zvyklostí byly vybrané obce takto:
Aktivity projektu
České Libchavy - úprava veřejného prostranství v obci
Dlouhá Třebová - úprava prostranství ve středu obce (dlažba,
lavičky, koše, stojany, osvětlení)
Hrádek - oprava veřejného prostranství v obci
Libchavy – oprava parku a dětského hřiště za obecním úřadem
Třebovice – obnova mobiliáře v centru obce (fit prvky, mobiliář
parteru, zeleň)
Žampach – veřejné prostranství – oprava chodníku
CELKEM

Vlastní zdroje

Požadovaná dotace

Náklady

v Kč

%

V Kč

%

v Kč

%

45 000

30

105 000

70

150 000

100

60 000

30

140 000

70

200 000

100

57 000

30

133 000

70

190 000

100

165 000

30

385 000

70

550 000

100

60 000

30

140 000

70

200 000

100

66 000

30

154 000

70

220 000

100

453 000

30

1 057 000

70

1 510 000

100

2. DALŠÍ PŘIJATÉ DOTACE/PŘÍSPĚVKY V ROCE 2017:
•

•
-

Dotace/Příspěvky na Cyklo Glacensis 2017:
dotace od partnerů akce 81.800,- Kč celkem vč. startovného, v tom
Město Vysoké Mýto
Město Choceň
Město Lanškroun
Město Náchod
Obec Bačetín
DSO Region Orlické hory
DSO Orlicko
Královéhradecký kraj
vybrané startovné
Dotace/Příspěvky POV 2017 (Obnova veřejných prostranství)
od participujících obcí
od PK
9

3 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
23 800 Kč
394 893,00 Kč
450 000,00 Kč
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•
•
•
-

Dotace/příspěvek na projekt CSS ROT od SMO ČR v r. 2017
příspěvek na mzdy dle ŽoP
Příspěvky partnerů cyklostezek (10 měst a obcí „na trase“)
Dotace/příspěvek na projekt Koncepce od PK v r. 2017
příspěvek na vlastní podíl

934 870,00 Kč
4 400 000,00 Kč
50 000,00 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 2017
Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok 2017
a dále v souladu s pověřením Valné hromady ze 2. prosince 2016 prováděla potřebné rozpočtové
změny/opatření, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací či příspěvků v roce
2017. Rozpočtové změny v průběhu roku 2017 byly dány zejména přijetím dotací, a to z POV (od PK
i od čerpajících obcí), na Cyklo Glacensis (od měst a svazků a krajů a účastníků), na mzdy
zaměstnanců CSS ROT od SMO ČR. Drobné změny rozpočtu souvisely s prodejem triček, kalendářů
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 v podstatě jediným
zdrojem financování provozu cyklostezek a splátek úvěrů.
Svazek ROT nevede vlastní hospodářskou činnost.
Svazek ROT byl a je zaměstnavatelem 3 pracovníků CSS ROT a 5 pracovníků projektu
„Koncepce“, se vší související agendou personální a mzdovou.
Souhrnné výsledky finančního hospodaření jsou k dispozici v roční uzávěrce – sestavení
závěrečného účtu a souvisejících výkazů.
Členské příspěvky pro rok 2017 uhradili všichni členové svazku.
Hospodaření roku 2017 bylo podrobeno standardnímu auditu. Dne 29.11.2017 se uskutečnil
finanční předaudit (FO PK), konečná zpráva z 9.3.2018 má závěr „bez závad“.
Casf flow svazku bylo v roce 2017 bez turbulencí, vzhledem k celkovým dostatečným
rezervám na účtech. Svazek si předfinancovává ze svého projekt „Koncepce“, který má na c-fznačný vliv a ten potrvá i v roce 2018. Krátkodobě předfinancovány z poskytnuté zálohy jsou i mzdy
na projektu CSS.

1. Stavy na všech účtech svazku k 31.12.2016, 28.2.2017 a k 31.5.2017 jsou následující:
č.účtu

analytika

k 31.12.2016

k 28.02.2017

86-609010217/0100

účel
běžný provoz ROT

231 40

256.002,58

221.395,62

405.317,24

111.366,60

86-141270207/0100

SROP, ROP, provoz

231 60

3.550.465,94

3.245.884,95

3.523.597,37

3.125.965,03

551,88

531,88

501,88

451,88

úvěrový SROP 1. fáze

dlouh. úvěr

-4.469.004,40

-4.469.004,40

-3.902.754,40

-2.770.254,40

27-6706851517/0100

úvěrový ROP 2. fáze

dlouh. úvěr

-2.536.000,00

-2.394.000,00

-2.181.000,00

-1.826.000,00

35-1318811537/0100

úvěrový BROT/singltrek

dlouh. úvěr

-1.857.350,00

-1.857.350,00

-1.857.350,00

-1.857.350,00

94-13010611/0710
27-3833611547/0100

„dotační“ u ČNB

k 31.05.2017

k 20.11.2017

2. Inventury svazku ROT k 31.12.2017 - manažerské sestavení
Poř. Účet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19
21
28
28
31
41
42
132
231

Popis

Stav k 31.12.2017

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 (techn. dok. Šušek a Potštejn)
Skladové zásoby (publikace ROT, mapy)
Stavy ZBÚ (zůstatky na 3 „provozních“ BÚ svazku)
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372 000,00
142 660 311,92
0,00
850 512,00

6 058 188,53
2 731 800,00
1 335 974,90
5 350,00
1 542 338,56
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

261
311
321
331
336
337
342
381
388
348
403
451
472
902

Pokladna = hotovost
Odběratelé (pohledávky – Horal za mapy)
Dodavatelé (závazky přes 31.12.)
Zaměstnanci (zůstatek mzdy "CSS" a „Koncepce“)
Sociální pojištění (zůstatek "CSS" a „Koncepce“)
Zdravotní pojištění (zůstatek "CSS" a „Koncepce“)
Jiné daně (zůstatek zálohové daně "CSS")
Náklady příštích období (pojištění majetku)
Dohadné účty aktivní – proj. „CSS“ (skutečné čerpání 2016+2017)
Pohledávky za ÚSC (obce za mapy a kalendáře)
Transfery na investice v minulých obdobích
Dlouhodobé úvěry (3 úvěry)
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – projekt „CSS“
Operativní evidence - kompostéry

12 028,00
2 225,00
125 000,00
90 472,00
36 691,00
15 727,00
13 178,00
51 374,00
1 263 808,00
3 917,50
115 245 656,43
-5 745 354,40
415 800,00
5 590 020,00

VI. Propagační a osvětové aktivity ROT v roce 2017
1.

Den Regionu 2017

ROT uspořádal s organizačním zabezpečením PhDr. Jany Staňkové v pátek 8. září 2017 již 16.
ročník této tradiční akce, která začala ve 13.00 hodin v Žampachu u obecního úřadu. Cyklisté po
zahájení vyjeli k rybníku Šušek, kde byla připravena prezentace dlouhodobého záměru vybudování
spojky mezi cyklostezkami Orlicko-Třebovska a cyklotrasami do Orlických hor a Polska.
K odpolednímu programu bylo možné se připojit v Dolní Dobrouči na křižovatce u Contipra nebo u
obecního úřadu. V rámci cyklojízdy se účastníci seznámili s rekonstruovanou Horákovou
kaplí, obnoveným geologickým a vodním muzeem v přírodě nebo kulturním dědictvím v Knapovci a
Dlouhé Třebové.
Cyklojízda byla ukončena v 17 hodin v Dlouhé Třebové na starém hřišti. V cíli je pro
účastníky připraven zajímavý program s prohlídkou kostela, ukázkami Tělovýchovné jednoty Dlouhá
Třebová, kapelou Prak a občerstvením, při němž se uvolněně debatovalo.

(Fotografie Jana Staňková)

2.

Cyklo Glacensis 2017

Šestnáctý ročník této tradiční akce zahajující na česko-polském pomezí cykloturistickou sezónu
se konal 19. a 20. května 2017 s cílem v Lanškrouně. Podrobnosti viz strana 6.

3.

Propagace související s cyklostezkami

V roce 2017 bylo zahájení/ukončení sezony koncipováno opět do jedné centrální akce „Orlické
cyklo&in-line klání“ dne 24.6.2017 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.
11

Výroční zpráva Regionu Orlicko – Třebovsko za rok 2017

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 2017 byla členským obcím a IC prodávána reedice tisku „Turistická a cykloturistická
mapa Orlicko –Třebovsko 1:25000“, která byla vydána v nákladu 1000 ks a s výslednou
cenou 44,50 Kč/ks vč. DPH, dodala f. Geodezie On Line Česká Lípa. Na aktualizaci se
podílely členské obce ROT, IC v okolí a významně i KČT Horal.
d) K propagaci svazku slouží též stolní kalendáře roků 2014 až 2018, kterých bylo
distribuováno celkem 5.400 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 byly ve spolupráci s KČT zahájeny práce na vydání inovovaného letáku
cyklostezek (aktualizace značení tras, zajímavosti, poskytovatelé občerstvení).

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