
 

 

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, 
29.9.2022 od 14.00 hodin v Podbřezí, v místním hostinci. 
 
Přítomno: 14 zástupců obcí, viz prezenční listina, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.    
 
Omluven: Bartošovice v Orl. horách, Bohdašín, Chlístov, Janov, Kounov, Olešnice v Orlických 
horách, Orlické Záhoří, Říčky, Zdobnice 
Neomluven: nikdo   
 
Jednání řídila:  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 14 zástupců obcí s hlasovacím právem splňuje 
podmínku pro usnášení. Poté přivítala přítomné starostka obce Podbřezí, paní Ester Horáková 
a předala 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/1/2/2022 
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) Rozpočtové opatření 
7) Různé – prohlídka nové ČOV v Podbřezí 
8) Diskuse 
9) Závěr 

 
 

Hlasování: 



 

 

Pro přijetí návrhu: 14  členů      
Proti:                          nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo   
    Usnesení VH/1/2/2022 bylo schváleno. 
 
 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   
    Předsedající valné hromady navrhla za ověřovatele zápisu Petra Jiráska a Zdeňka Drašnara, 
pořizovatelem zápisu Ester Horákovou.  
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/2/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    ověřovatele zápisu Petra Jiráska a Zdeňka Drašnara, pořizovatelem Ester Horákovou. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu: 14  členů      
Proti:                          nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/2/2/2022 bylo schváleno. 
 
 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Gabriela Prýmusová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH, která se konala dne 26.5.2022 
online. Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla řádně splněna.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/2/2022 
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 23.6. 2022 v Podbřezí, 18.8.2022 v Bačetíně 
a 29.9.2022 v Podbřezí. Zápisy z tohoto uvedeného jednání jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
  
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/4/2/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
   informace z Rad. 
 
6. Předsedkyně přednesla RO č. 1 a 2/22. Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu. 



 

 

 
 
USNESENÍ VH/5/2/2022 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
    Rozpočtové opatření č.1 a 2/2022 
 
 
6. Různé, Diskuse 
- předsedkyně přítomným představila cenovou nabídku na pasporty a informace ohledně dat 
do Digitální technické mapy. Na toto téma by bylo dobré při následující valné hromadě udělat 
školení, abychom s celou problematikou byli obeznámeni.  
 
- Předsedkyně požádala přítomné starosty, aby na svých ustavujících zasedáních nezapomněli 
zvolit své zástupce do DSO ROH a jmenování odeslali na její mail. 
 
- Předsedkyně poděkovala odcházejícím kolegům za své působení ve svazku a popřála jim 
hodně štěstí v jejich další životní etapě. 
 
Informace o akcích v členských obcích DSO  
Obec Bačetín zve v sobotu 1.10.2022 od 14 hod do Rotundy na Svátky vína v Bačetíně 
 
 - Starostka obce Podbřezí provedla přítomné po nově vybudované centrální ČOV. 
 
7. Závěr 
Řídící valné hromady ukončila jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region Or-
lické hory v 16,00 hod.  
 
Přílohy zápisu: 
č. 1 – Prezenční listina 
č. 2 – Zápis z rady DSO č. 4,5,6/2022 
č. 5 – Změna rozpočtu č. 1,2/22 
 

V Podbřezí, 29.9.2022 
 
Zapsala: Ester Horáková 
 

Ověřovatelé zápisu:   Petr Jirásek            podpis: ………………..………… 

 

                                       Zdeněk Drašnar                   podpis: ……………..…………… 

 

 

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


