Pozvánka
na zasedání č. 2020-2
Valné hromady svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
V Ústí nad Orlicí, 30.11.2020
Vážení členové svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko!
Srdečně Vás zvu na zasedání Valné hromady svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko,
které se s ohledem na vyhlášený nouzový stav vyvolaný epidemii COVID – 19 koná
distanční formou
s elektronickým hlasováním (e-mailem) od 22.12.2020 do 29.12.2020.
Návrh programu Valné hromady:
1. Organizační záležitostí týkající se konání valné hromady formou per rollam
2. Informace o činnosti svazku v roce 2020 (přijaté dotace, POV, realizované projekty,
organizační změny)
3. Hospodaření svazku v roce 2020, projednání ekonomických úkonů, zpráva revizní
komise, plnění rozpočtu 2020 k 31. 10., rozpočtové opatření
4. Plán činnosti na rok 2021 a související záležitosti (POV 2021, projekty „Pasporty“ a
„Singletrack“ a další, tradiční akce, členství v MAS)
5. Rozpočet svazku ROT na rok 2021 a související záležitosti
6. Majetkoprávní záležitosti (Kupní smlouva na pozemky pro SŽ)
Těšíme se na Vaši elektronickou účast.
S pozdravem

Petr Hájek,
předseda svazku ROT

Poznámka:
o podklady pro jednání budou rozesílány elektronicky bezprostředně po jejich finalizaci;
o návrh rozpočtu ROT 2021 s vyznačeným vyvěšením a svěšením;
o Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení
epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a
6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda na mimořádné schůzi ve středu
30. září 2020, proto je možné na základě ust. § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního
řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby, aby orgán právnické osoby rozhodoval
mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to
zakladatelské právní jednání;
o obvyklé hosty VH ROT požádáme o zaslání písemných příspěvků.

Vyřizují:

Pavel Neumeister, 728 954 076, neumeister@irot.cz,
Mgr. Karel Švercl, manažeři ROT
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