Pozvánka
na zasedání č. 2021-2
Valné hromady svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
V Ústí nad Orlicí, 12.11.2021
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 3. 12. 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 20 osob jsou mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví stanoveny následující
podmínky:
a) zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid 19
anebo, nesplňuje dále stanovené podmínky,
b) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat dále stanovené podmínky, při
vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje
mu splnění podmínek prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek neprokáže, je
provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor.
Účast na jednání dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví bude umožněna:
a) osobě, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osobě, která absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický
pracovník, nebo
c) osobě, která byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské
unie o digitálním certifikátu EU COVID
d) osobě, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 180 dní, nebo
e) osobě, která na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož
výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý
antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby
nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek
potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.
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, které brání šíření kapének.
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Návrh programu Valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu a volba orgánů Valné hromady
3. Informace o činnosti svazku v roce 2021 (přijaté dotace, POV, realizované projekty,
organizační změny)
4. Hospodaření svazku v roce 2021, projednání ekonomických úkonů, zpráva revizní
komise, plnění rozpočtu 2021 k 31. 10., schválení rozpočtových opatření
5. Plán činnosti na rok 2022 a související záležitosti (POV 2022, projekty „Pasporty“ a
další, tradiční akce, členství v MAS)
6. Schválení schodkového rozpočtu svazku ROT na rok 2022 a související záležitosti
7. Majetkoprávní záležitosti (Převod majetku pořízeného v rámci projektu Singletrack
Glacensis, Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky pro SŽ)
8. Vystoupení hostů
9. Různé a diskuse
10. Závěr
Těšíme se na Vaši účast.
S pozdravem

Petr Hájek,
předseda svazku ROT

Poznámka:
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 parkoviště u restaurace;
o podklady k jednání budou rozesílány dle jejich vygenerování, podstatné obdržíte v tištěné podobě při
zahájení VH;
o návrh rozpočtu ROT 2022 s vyznačeným vyvěšením a svěšením přineste s sebou;

Vyřizují:

Pavel Neumeister, 728 954 076, neumeister@irot.cz,
Mgr. Karel Švercl, 734 129 527, svercl@irot.cz
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