
 

 

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory 
517 91 Deštné v Orlických horách č.p. 61 

 
Zápis 

 
z Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, která se konala ve čtvrtek, 
26.5.2022 od 14.00 hodin v Bystrém, v obecní hospodě. 
 
Přítomno: 17 zástupců obcí a 2 hosté, viz prezenční listina, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.    
 
Omluven: Bartošovice v Orl. horách – plná moc Bačetín, Obec Borová - plná moc Bačetín, Obec 
Ohnišov – plná moc Bačetín, Město Rokytnice v Orlických horách – plná moc Bačetín, Orlické 
Záhoří, Říčky 
Neomluven: nikdo   
 
Jednání řídil:  Gabriela Prýmusová, předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Region Orlické 
hory 
 
1. Zahájení valné hromady 
    Předsedkyně svazku Gabriela Prýmusová přivítala přítomné. Konstatovala, že valná hro-
mada byla řádně svolána a že přítomný počet 21 zástupců obcí s hlasovacím právem splňuje 
podmínku pro usnášení. Poté přivítal přítomné starosta obce Bystré, pan Leoš Ševc a předal 
zpátky slovo paní Gabriele Prýmusové, která valnou hromadu vedla. 
 
2. Schválení programu 
    Gabriela Prýmusová seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, která 
byla zaslána starostům členských obcí svazku.  
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
USNESENÍ VH/1/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje Program VH: 

Program:  
1) Zahájení valné hromady 
2) Schválení programu 
3) Ověřovatelé a pořizovatel zápisu 
4) Kontrola usnesení z minulé VH 
5) Informace z jednání Rad 
6) Zpráva o hospodaření a Závěrečný účet za rok 2021 včetně Zprávy o přezkoumání 

hospodaření za rok 2021 
7) Schválení účetní závěrky za rok 2021 
8) Profesionalizace 2022 
9) Informace o projektech 
10) Informace z OHP A EURG 



 

 

11) Různé, Diskuse 
12) Závěr 

 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   21 členů      
Proti:                          nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo   
    Usnesení VH/1/1/2022 bylo schváleno. 
 
 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   
    Předsedající valné hromady navrhla za ověřovatele zápisu Jaroslava Baška a Leoše Ševce, 
pořizovatelem zápisu Ivu Paukertovou.  
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    ověřovatele zápisu Jaroslava Baška a Leoše Ševce, pořizovatelem zápisu Ivu Paukertovou. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:    21 členů      
Proti:                          nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/2/1/2022 bylo schváleno. 
 
 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Gabriela Prýmusová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH, která se konala dne 10.12.2021 
online. Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla řádně splněna.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
   kontrolu dříve přijatých usnesení     
 
5. Informace z Rad 
Informace z jednání Rad DSO ROH, které se konají dle potřeb řešení úkolů svazku, přednesla 
Gabriela Prýmusová. Rada společně sešla 3x, a to 1.3.2022 v Novém Hrádku, 17.5.2022 v Ba-
četíně a 26.5.2022 v Bystrém. Zápisy z tohoto uvedeného jednání jsou přílohou č. 2 tohoto 
zápisu. 
  
     



 

 

Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/4/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
   informace z Rad. 
 
6. Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2021, Závěrečný účet za rok 2021 
včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021 
Tento materiál byl s předstihem doručen všem členským obcím svazku v plném rozsahu. Před 
projednáním Valnou hromadou byl minimálně 15 dní řádně vyvěšen na úředních deskách i 
elektronických úředních deskách členských obcí a stále je vyvěšen do doručení schváleného. 
Závěrečný účet za rok 2021 obsahuje všechny potřebné informace. Je přílohou č. 3 tohoto 
zápisu. 
Přílohou č. 4 tohoto zápisu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného 
svazku obcí Region Orlické hory, IČ: 48617334 za rok 2021, kterou s předstihem obdržely obce 
svazku v elektronické podobě jako součást Závěrečného účtu za rok 2021. Předsedkyně svazku 
konstatovala, že při přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Přezkoumání provedli pracovníci Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly. 
 
USNESENÍ VH/5/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    Zprávu o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2021, Závěrečný účet za rok 2021, 
jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Re-
gion Orlické hory a ostatní povinné přílohy, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaře-
ním bez výhrad. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   21 členů      
Proti:                          nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/5/1/2022 bylo schváleno. 
 
 
7. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
Předsedkyně svazku předložila ke schválení účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Region 
Orlické hory za rok 2021. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha, Zpráva o 
přezkoumání hospodaření za rok 2021 a Inventarizační zpráva. Dále byl předložen výkaz FIN. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/6/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory za rok 2021.   



 

 

Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   21 členů      
Proti:                          nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/6/1/2022 bylo schváleno. 
 
8. Předsedkyně představila návrh smlouvy s KHK na Profesionalizaci 2022. Svazku bylo krajem 
schváleno 100 % požadovaného tedy 80.000,- Kč. Smlouva byla schválena Radou DSO ROH 
dne 17.5.2022 
USNESENÍ VH/7/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje  
Smlouvu s KHK na Profesionalizaci 2022 v částce 80.000,- Kč. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   21 členů      
Proti:                          nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
 
Usnesení VH/7/1/2022 bylo schváleno. 
 
 
9. Informace o projektech  
Manažerka svazku podala informaci o vyúčtování dotace na Profesionalizaci DSO ROH 2021 a 
doplnila informace k dotaci na projekt Profesionalizace DSO ROH 2022. 
Paní Paukertová informovala o některých vyhlášených dotačních výzvách. Přehled bude jako 
každý měsíc zaslán i mailem.  
 
 
10. Informace z OHP, EURG 
 
- OHP (paní Prýmusová)  
- EURG (paní Paukertová a paní Prýmusová)  
 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/8/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
    informace z OHP a EURG. 
 
 
11. Různé, Diskuse 
1. Změna rozpočtu č. 5/2021 



 

 

Předsedkyně svazku seznámila přítomné se změnou rozpočtu č. 5/21. Rada RO č. 5/2021 
schválila. Změna rozpočtu je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 
 
USNESENÍ VH/9/1/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
    Rozpočtové opatření č. 5/2021 
 
 
2. Oslava 20 let KPŘ  
Předsedkyně svazku přednesla návrh na spojení této slavnosti s akcí Loučení s létem v obci 
Deštné v Orl. horách, předpokládaný termín: 27.8.2022. DSO ROH by zde umístil svůj stánek, 
rozdávaly by se propagační předměty.  
Probíhala diskuze o jednotlivých druzích propagačních předmětů. Byly navrženy tyto propa-
gační předměty - větší pohled (na rubové straně bude místo pro razítkování patronů), pexeso, 
sportovní vak - batůžek, jo-jo, bonbónky, medaile, magnetky. Do obcí bude zaslána poptávka 
na jednotlivé druhy. Každá obec by dostala z DSO 25 ks/propagační předmět. Další počty kusů 
propagačních předmětů by si obce platily samy. 
Je třeba zajistit razítka z jednotlivých obcí na razítkování větších pohledů na slavnost 20 let 
KPŘ v Deštném v Orl. horách.   
 
3. Pasportizace komunikací a dopravního značení  
Předsedkyně svazku přednesla návrh na projekt pasportizace komunikací a dopravního zna-
čení v obcích DSO ROH. Jednalo by se o kompletní servis pro členské obce včetně jednání na 
úřadech, které by zajišťovala firma, se kterou by se uzavřela smlouva. Obce budou zveřejňovat 
jen příslušné dokumenty. 
Předsedkyně zašle oficiální dotaz do každé obce z důvodu zjištění zájmu o tyto činnosti. Obec 
Chlístov sdělila, že nemá o pasportizaci zájem. Právě uzavřela na tyto činnosti již smlouvu.  
  
4. Informace o akcích v členských obcích DSO  
Obec Bohdašín - pozvánka na akci konanou dne 25.6.2022 (v odpoledních hodinách). 
Obec Bačetín - pozvánka na pivní slavnosti konané dne 23.7.2022, 20.8.2022 myslivecké hody. 
Obec Bystré – akce dne 27.8.2022 
Obec Podbřezí - otevření naučné stezky Zlatý potok - 29.5.2022 
Obec Sněžné - hasičská soutěž Podorlická liga dne 2.7.2022, sympozium Akademické týdny 
23.-31.7.2022 
Městys Nový Hrádek - dne 25.6.2022 od 10 hod otevření Křížové cesty - sraz na parkovišti u 
rozhledny  
Obec Olešnice v Orl. horách - dne 18.6.2022 - akce pro děti   
 
  
12. Závěr 
Řídící valné hromady ukončila jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region Or-
lické hory v 15,30 hod.  
 



 

 

Přílohy zápisu: 
č. 1 – Prezenční listina 
č. 2 – Zápis z rady DSO č. 1,2,3/2022 
č. 3 – Návrh - Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2021 a Závěrečný účet za 
rok 2021 
č. 4 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 
č. 5 – Změna rozpočtu č. 5/21 
 
 
 
 

V Bystrém, 26.5.2022 
 
 
 
Zapsala: Iva Paukertová 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Bašek            podpis: ………………..………… 

 

                                       Leoš Ševc                     podpis: ……………..…………… 

 

 

 

Předsedkyně DSO:     Gabriela Prýmusová         podpis: ………..………………… 


