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 V Ústí nad Orlicí 14. 2. 2023  

Pozvánka č. 2023-2 
na zasedání Správní rady svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko 

 

 

Vážení členové Správní rady Regionu Orlicko-Třebovsko! 
  

 Srdečně Vás zveme na zasedání Správní rady č. 2023-2 svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko, které 
se koná v pátek 24. 2. 2023 od 9:00 hod v zasedačce RM v Ústí nad Orlicí. 

  

Předpokládaný program: 
 
1. Cyklostezky 

1.1. Stavba „Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí – původní stopa, BC“, na 23.2.2023 byla svolána schůzka se 
zástupci zhotovitele za účelem projednání harmonogramu a rozsahu postupné obnovy cyklostezky; 

1.2. Rozvojový projekt cyklostezek „Cyklostezka Perná – Brandýs nad Orlicí“,  
a) představení konceptu dokumentace; informace o průběhu jednání se Správou železnic, s.o.; 
b) biologické hodnocení záměru; zpracování přislíbeno RNDr. Vladimírem Lemberkem; 
c) informace o tom, že žádost do dotačního programu Pardubického kraje „Podpora přípravy cyklostezek a 

cyklotras v Pardubickém kraji pro rok 2023“ (maximálně 500.000,- Kč s tím, že poskytnutí dotace je vždy 
vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektu) byla 
uplatněna; 

1.3. Stavba „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad“: informace o vydání územního rozhodnutí pro 

záměr (neobsahuje úsek od žel. přejezdu Lanšperk po odbočku na Hnátnici); 
1.4. Návrh nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s.p.; návrh nájemní smlouvy, která by navazovala na 

smluvní vztah, který skončil uplynutím doby k 31.12.2022; roční nájemné za 465 m2 činí 4.407,- Kč; 
potvrzení zájmu o odkup výše uvedených a souvisejících pozemků; 

1.5. Billboardy: nájemní smlouva na 3 ks billboardů se společností NOBLER s.r.o. (IČO: 03732037) za cenu 
2.000,- Kč/ks/rok; Staženo 

1.6. Dodatek č. 14 cestářské smlouvy s KČT Horal (IČO: 70903409) uzavřen; navýšení hodinové odměny z 250,- 
Kč na 320,- Kč; Staženo 

1.7. Souhlas s umístěním solárních světel u cyklostezky v k.ú. Kunčice u Letohradu pro město Letohrad, souhlas 
byl udělen 27.1.2023; 
 

2. Agendy a projekty ROT 
2.1. Kalendář ROT 2024: ukončeno poptávkové šetření zájmu, za nabídkovou cenu 75,- Kč/ks bude objednáno 

1250 kusů; návrh smlouvy; 
2.2. Záměr cyklostezky Potštejn – Ústí nad Orlicí; informace o schůzce svolané na 15.2.2023; 
2.3. Kolektivní licenční smlouva s OSA na vysílání obecních rozhlasů; hromadná licenční smlouva 

VP_2023_28076 - Kolektivní smlouva pro vysílání obecních rozhlasů (pro 19 obcí) s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, z.s byla uzavřena dne 21.2.2023; 

 

3. Ostatní 
3.1. Cykloglacensis:  

a) 20. ročník se uskutečnil 20. 5. 2022 v areálu Ráj Letohrad; nyní probíhá vyúčtování akce partnerům a 
Euroregionu Glacensis za podporu z Fondu mikroprojektů poskytnutou v rámci Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko;  

b) 21. ročník akce se uskuteční ve dnech 19. a 20.5.2022 v cílovém městě, kterým bude Nowa Ruda 
v Polsku; dne 23.1.2023 byla vystavena objednávka na PhDr. Janu Staňkovou (IČO: 74616510) na 
zjištění akce za cenu 20.000,- Kč; 

3.2. Orlické cykloklání 2023, 15. ročník akce se uskuteční dne 24.6.2023 v Cakli; byla vystavena objednávka na 
Tomáše Stejskala (IČO: 74616510) na zjištění akce za cenu 20.000,- Kč; 

3.3. Den ROT 2023, 22. ročník akce se uskuteční dne 8.9.2023, cílové místo zatím nebylo určeno; 
3.4. Do práce na kole; dne 3.2.2023 byly uzavřeny smlouvy o zajištění organizace květnové výzvy v roce 2023; 

informace o přípravě výzvy; 
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3.5. Návrh termínovníku/jednání SR ROT na 1. pololetí 2023: pátky 20.1.2023, 24.2.2023 (jarní prázdniny od 6. - 
12. března 2023), 24.3.2023, 21.4.2023, 26.5.2023 a 16.6.2023, vždy od 9 hodin v zasedačce RM ÚO a 
16.6.2023 v místě konání VH. 
 

  S pozdravem   Karel Švercl, manager ROT 


