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Pozvánka
na zasedání č. 2021-1
Valné hromady svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
V Ústí nad Orlicí, 4. 6. 2021
Vážení členové svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko, vážení hosté!
Srdečně Vás zvu na zasedání Valné hromady svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko, které se koná

v pátek 25. 6. 2021 od 9:00 do 12:00 hodin,
v restauraci U Džbánu v Libchavách.
Pro konání zasedání orgánu právnické osoby se v případě, že se jej účastní na jednom místě více
než 10 osob jsou mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví stanoveny následující podmínky:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno
sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) účastník při vstupu do vnitřních prostor splnění stanovených podmínek, a provozovatel
prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních
prostor,
Po celou dobu jednání (vyjma konzumace občerstvení) je nezbytností použití ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Návrh programu Valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu a volba orgánů Valné hromady
3. Výroční zpráva svazku ROT za rok 2020
4. Hospodaření svazku v roce 2020: a) inventury k 31. 12. 2020, b) stavy na účtech k 31.12.2020, c)
závěrečný účet roku 2020, d) výsledek finančního auditu za rok 2020, e) uzávěrka za rok 2020, f)
zpráva revizní komise
5. Vystoupení hostů
6. Informace a projednání některých činností v roce 2021
a) Dotace POV na rok 2021 (Dotační titul 3 - Projekty venkovských mikroregionů a Projekty MAS):
vzhledem k omezeným finančním prostředkům v rozpočtu Pardubického kraje v souvislosti s
onemocněním COVID-19 nebyly svazky (mikroregiony) a MAS dotačně podpořeny;
b) Dotace POV na rok 2022 (Dotační titul 3 - Projekty venkovských mikroregionů a Projekty MAS):
participující obce dle přehledu, příjem žádostí do 31. 10. 2021, souborná žádost ROTu na PK do
31. 12. 2021;
c) Cyklo Glacensis 2021 (19. ročník): akce se uskutečnila jako 1denní v Orlickém Záhoří;
d) Orlické cyklo&in-line 2021 v Cakli (13. ročník): akce se uskuteční dne 26.6.2021;
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e) Den regionu: akce se uskuteční dne 3.9.2021, cíl bude určen (organizace Staňková, rozpočet
svazku do 40 tis. Kč);
f) Kalendář ROT 2022: 1200 ks, stolní forma, týdenní uspořádání, dvě strany pro každou členskou
obec, cena 65 Kč/ks vč. DPH, objednáno u Flétna – Leschinger, dodání 31. 10. 2021;
g) Smlouva svazku ROT s OSA o vysílání obecních rozhlasů na rok 2021 v 19 obcích;
h) Personální záležitosti – změna v managementu svazku;
i) Reedice turistické mapy v měř. 1:25 000, dodání v 11/2020, 1000 ks á 44,50 Kč; kreslené mapy;
j) Projekt „Singletrack Glacensis“: dotace z OP Česko-Polsko/Interreg V-A. ROT je lead partnerem
(Česká Třebová, Zdobnice, Bystrzyca Klodzka). Realizace zahájena v r. 2019, ukončení 31. 10.
2020. Dotační management f. OHGS. Nástupní místo dokončeno ve 2019, dtto část sjezdů.
Realizace financována z úvěru a příspěvků České Třebové. Uzavřeny smlouvy o provozu,
Smlouva o převodu majetku na město Česká Třebová;
k) Cyklostezky ROT: omezení na cyklostezce z důvodu realizace stavby „Ústí nad Orlicí – Brandýs
nad Orlicí – původní stopa, BC“: provádění zimní údržby, zahájení sezóny 2021, oprava trhliny
Valdštejn, mostní prohlídky a opravy, externí vlivy jiných investorů, pronájmy billboardů, ZVA vůči
SFDI, soudní pře Fiala;
l) Cyklospojka Valdštejn – Šušek;
m) Projekt „Posílení strategického řízení v ROT“ (Pasporty)“: MPSV Rozhodnutím z 03/2020
vyhovělo aktualizované žádosti o dotaci z OPZ, jejím předmětem je vytvořit pro 9 zapojených
obcí (Brandýs nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Libchavy, Němčice, Orlické Podhůří, Řetová, Řetůvka,
Semanín, Sloupnice) 47 dokumentů, a sice 27 Pasportů + mapová aplikace, 13 Koncepcí, 7
Strategií. Administraci ZŘ provádí AK Navrátil, dotační management Ing. Vokřálová. Rozpočet
3,9 mil. Kč – ale bude korigován dle výsledku ZŘ. Svazek inkasoval prvou zálohu1,129 mil. Kč.
Nutná spolupráce participantů. Vyhlášeno opakované zadávací řízení. Zahájení k 1. 6. 2020,
ukončení 31. 3. 2022;
n) …………………….
7. Ekonomické záležitosti (plnění rozpočtu roku 2021 k 31. 5. 2021, rozpočtová opatření).
8. Majetkoprávní záležitosti (výkupy pozemků cyklostezek, informace o věcných břemenech a
nájmech).
9. Různé a diskuse
10. Závěr
Těším se na Vaši účast.
S pozdravem
Petr Hájek, předseda svazku ROT
Poznámky:
o prezence od 8:50, vlastní jednání VH ROT započne v 9:00,
o ukončení schůze se předpokládá ve 12:00 pracovním obědem z denního menu;
o k parkování použijte vyhrazenou část;
o podklady k jednání budou rozesílány dle jejich vygenerování, podstatné obdržíte v tištěné podobě při
zahájení VH

Vyřizuje:

Karel Švercl, manažer ROT; tel. +420 734 129 527/e-mail: svercl@irot.cz
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