
 

 

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 
10. 12. 2018 od 14.00 hodin v hostinci Skalka v Podbřezí.  
 
Přítomno: 23 zástupců obcí a 5 hostů, viz prezenční listina, která je přílohou č. 2 tohoto     
                zápisu.    
Omluven: nikdo 
Neomluven: nikdo   
Jednání řídil:  Alena Křížová, předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory 
 
1. Zahájení valné hromady 
    Předsedkyně svazku Alena Křížová přivítala přítomné. Konstatovala, že valná hromada by-
la řádně svolána a že přítomný počet 23 zástupců obcí s hlasovacím právem splňuje podmín-
ku pro usnášení.  
 
2. Schválení programu 
    Alena Křížová seznámila přítomné s návrhem programu, který byl oproti pozvánce doplněn 
o dva další body.  
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
USNESENÍ VH/3/1/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 

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) Volby do orgánů DSO ROH 
7) Volby zástupců do RDA, EG a DS OHP 
8) Přehled hospodaření za rok 2018 
9) Změny rozpočtu 
10) Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018 
11) Členské příspěvky na rok 2019 
12) Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2019 
13) Informace o projektech a dotacích (RDA) 
14) Informace z DS OHP 
15) Informace z Euroregionu Glacensis  
16) Ostatní 
17) Diskuse 
18) Závěr 

 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   23 členů      
Proti:                      nikdo    



 

 

Zdržel se hlasování:  nikdo   
    Usnesení VH/3/1/2018 bylo schváleno 
 
 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   
    Předsedající valné hromady navrhla za ověřovatele zápisu Petra Hudouska a Luboše Tylše, 
pořizovatelkou zápisu manažerku svazku Michaelu Prouzovou.  
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/2/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    ověřovatele zápisu Petra Hudouska a Luboše Tylše, pořizovatelkou zápisu manažerku 
svazku Michaelu Prouzovou 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  23 členů      
Proti:                       nikdo   
Zdržel se hlasování:  nikdo   
 
    Usnesení VH/3/2/2018 bylo schváleno 
 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Alena Křížová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH v Orlickém Záhoří. Bylo konstatová-
no, že všechna usnesení byla řádně splněna.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/3/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
   kontrolu dříve přijatých usnesení     
 
 
5. Informace z jednání rad svazku 
    Informace z jednání Rad Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, které se konají 
dle potřeb řešení úkolů svazku, přednesla Alena Křížová. Rada se od poslední VH sešla 2 x a 
to 13. 11. 2018 v Deštném v Orlických horách a 10. 12. 2018 v Podbřezí. Zápisy z těchto vý-
še uvedených jednání rad jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/4/2018  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
    informace Aleny Křížové z jednání Rad Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory 
 
6. Volby do orgánů DSO 
V současné době končí volební období současné předsedkyni svazku a 4 členům Rady. Také 
vzhledem k výsledkům komunálních voleb v obcích je nutné uskutečnit nové volby také 
v DSO ROH. Předsedající navrhuje hlasovat o každém kandidátovi samostatně a veřejně.  
 



 

 

Návrhy, připomínky, náměty – nebyly vzneseny ani písemně podány 
 
a) Volba členů Rady DSO Region Orlické hory 
Doposud Rada pracovala ve složení: Alena Křížová – starostka obce Deštné v Orlických ho-
rách, Antonín Novotný – starosta obce Podbřezí, Zdeněk Drašnar – starosta městyse Nový 
Hrádek, Eva Smažíková – starostka obce Česká Čermná, Vojtěch Špinler – starosta obce Or-
lické Záhoří, Gabriela Prýmusová – starostka obce Bačetín a Petr Hudousek – starosta města 
Rokytnice v Orlických horách. Volební období rady je čtyřleté. Rada DSO ROH navrhuje valné 
hromadě tyto členy rady: Alena Křížová (Deštné v Orlických horách), Gabriela Prýmusová 
(Bačetín), Zdeněk Drašnar (Nový Hrádek), Vojtěch Špinler (Orlické Záhoří), Petra Hudouska 
(Rokytnice v Orlických horách), Tomáš Vidlák (Dobré) a Ester Horáková (Podbřezí). Protože 
nebylo připomínek, bylo přikročeno k hlasování. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
USNESENÍ VH/3/5/2018 
Valná hromada DSO Region Orlické hory 
I. schvaluje 
volbu Aleny Křížové, Gabriely Prýmusové, Zdeňka Drašnara, Vojtěcha Špinlera, Petra Hu-
douska, Tomáše Vidláka a Ester Horákové za členy Rady DSO Region Orlické hory. 
 
Hlasování pro Alenu Křížovou:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro Gabrielu Prýmusovou:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro Zdeňka Drašnara:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro Vojtěcha Špinlera:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro Petra Hudouska:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro Tomáše Vidláka:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 



 

 

 
Hlasování pro Ester Horákovou:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
 
Usnesení VH/3/5/2018 bylo schváleno 
 
b) Volba předsedy DSO  
Rada DSO ROH navrhuje VH, aby se předsedkyní DSO ROH stala paní Gabriela Prýmusová. 
Účastníci VH byli vyzváni, aby předložili případně další návrh osoby na předsedu DSO. Proto-
že se tak nestalo, bylo přikročeno k hlasování o návrhu, kde je navržena na předsedkyni DSO 
Gabriela Prýmusová. 
 
Návrhy, připomínky, náměty – nebyly vzneseny ani písemně podány 
 
1. místopředseda valné hromady přednesla návrh na 
USNESENÍ VH/3/6/2018  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory 
I. schvaluje 
Gabrielu Prýmusovou jako předsedkyni DSO Region Orlické hory, která bude z titulu své 
funkce zároveň předsedkyní Rady DSO Region Orlické hory. 
 
Hlasování:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Usnesení VH/3/6/2018 bylo schváleno 
 
 
c) Volba místopředsedů DSO Region Orlické hory 
Funkci místopředsedů nyní zastávají: 1. místopředseda – Antonín Novotný, 2. místopředseda 
– Zdeněk Drašnar, 3. místopředseda – Eva Smažíková. Rada DSO ROH navrhuje, aby 1. mís-
topředsedou byla paní Alena Křížová, 2. místopředsedou pan Zdeněk Drašnar a 3. místopřed-
sedou pan Vojtěch Špinler. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
 
USNESENÍ VH/3/7/2018  
Valná hromada DSO Region Orlické hory 
I. schvaluje 
volbu 1. místopředsedy paní Křížovou, 2. místopředsedy pana Drašnara a 3. místopředsedy 
pana Špinlera. 
 
Hlasování pro paní Křížovou:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 



 

 

 
Hlasování pro pana Drašnara:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro pana Špinlera:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Usnesení VH/3/7/2018 bylo schváleno 
 
d) Volba členů revizní komise 
Revizní komise pracovala ve složení p. Novotná, p. Kotanidis a p. Michl. Rada DSO ROH na-
vrhuje VH tyto členy revizní komise: Petra Novotná (předsedkyně), Michal Moravec a Luboš 
Tylš. 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
 
USNESENÍ VH/3/8/2018  
Valná hromada DSO Region Orlické hory 
I. schvaluje 
volbu členů revizní komise ve složení: Petra Novotná – předsedkyně, Michal Moravec a Luboš 
Tylš. 
 
Hlasování pro p. Novotnou:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro p. Moravce:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro p. Tylše:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
 
Usnesení VH/3/8/2018 bylo schváleno 
 
 
7. Volby zástupců do RDA, EG a DS OHP 
DSO ROH je jedním ze zakladatelů RDA, proto má své zástupce ve Výboru RDA a v revizní 
komisi. V současné době je zástupcem v revizní komisi paní Petra Novotná a členy výboru 
RDA pan Zdeněk Drašnar a paní Gabriela Prýmusová. Rada DSO ROH navrhuje, aby tito čle-
nové své funkce vykonávali i nadále. 
 



 

 

 
a) Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
 
USNESENÍ VH/3/9/2018  
Valná hromada DSO Region Orlické hory 
I. schvaluje volbu p. Novotnou na člena revizní komise RDA a p. Drašnara a p. Prýmusovou 
na členy Výboru RDA. 
 
Hlasování pro p. Novotnou:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro p. Drašnara:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Hlasování pro p. Prýmusovou:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
Usnesení VH/3/9/2018 bylo schváleno 
 
b) Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
 
USNESENÍ VH/3/10/2018  
Valná hromada DSO Region Orlické hory 
I. schvaluje volbu p. Hudouska na zástupce DSO ROH v Euroregionu Glacensis.  
 
Hlasování pro p. Hudouska:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 
 
 
Usnesení VH/3/10/2018 bylo schváleno 
 
 
c) Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
 
USNESENÍ VH/3/11/2018  
Valná hromada DSO Region Orlické hory 
I. schvaluje volbu p. Křížovou na zástupce v DS OHP.  
 
Hlasování pro p. Křížovou:  
Pro přijetí návrhu: 22 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: 1 člen 



 

 

 
Usnesení VH/3/11/2018 bylo schváleno 
 
Valná hromada pověřuje Radu k nahlášení změny statutárních zástupců do Registru KHK. 
 
 
8. Přehled hospodaření za rok 2018 
Se zprávou o hospodaření DSO Region Orlické hory od 1. 1. 2018 do 31. 11. 2018 seznámila 
účetní svazku paní Horáková. Byly uvedeny finanční částky počátečních zůstatků účtů a po-
kladny k 1. 1. 2018 celkem 1 234 688,71 Kč a 1 198,00 Kč, celkové příjmy k 31. 11. 2018 
činily 412 072,50 Kč, celkové výdaje k 31. 10. 2018 činily 1 071 789,70 Kč, stav pokladny k 
31. 11. 2018 722,00 Kč, celkové finanční prostředky k 31. 11. 2018 jsou ve výši 575 693,51 
Kč. 
Hospodaření DSO do 31. 11. 2018 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.   
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/12/2018  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
bere na vědomí  
 
Zprávu o hospodaření za období od 1. 1. 2018 do 31. 11. 2018 s tímto výsledkem: částky 
počátečních zůstatků účtů a pokladny k 1. 1. 2018 celkem 1 234 688,71 Kč a 1 198,00 Kč, 
celkové příjmy k 31. 11. 2018 činily 412 072,50 Kč, celkové výdaje k 31. 11. 2018 činily 
1 071 789,70 Kč, stav pokladny k 31. 11. 2018 722,00 Kč, celkové finanční prostředky k 31. 
11. 2018 jsou ve výši 575 693,51 Kč. 
 
9. Změny rozpočtu 
Změna rozpočtu č. 2 – přijatá dotace z KHK na projekt Profesionalizace DSO ROH 2018 
 
- schvaluje 
 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/13/2018  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
bere na vědomí  
 
 
Rada navrhuje valné hromadě, aby byla rozpočtová opatření v neomezené výši včetně pro-
jektů schválených valnou hromadou prováděna Radou DSO ROH. Změny budou předloženy 
na nejbližším jednání valné hromady. 
 
USNESENÍ VH/3/14/2018  
Valná hromada DSO Region Orlické hory 
I. schvaluje, aby byla rozpočtová opatření v neomezené výši včetně projektů schválených 
valnou hromadou prováděna Radou DSO ROH. Změny budou předloženy na nejbližším jed-
nání valné hromady. 
 
Hlasování:  
Pro přijetí návrhu: 23 členů 



 

 

Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: nikdo 
Usnesení VH/3/14/2018 bylo schváleno 
 
 
10. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018 
    Řídící schůze předložila a vysvětlila všechny předložené materiály, které jsou nutné ke 
zdárnému provedení inventarizace majetku a závazků DSO za rok 2018 ke dni roční účetní 
uzávěrky, tj. ke dni 31. 12. 2018.  Jedná se o příkaz k provedení inventur, jmenování členů 
inventarizační komise, plán inventur pro rok 2018, prezenční listinu a potvrzení o instruktáži 
osob, které se budou podílet na provedení inventarizace majetku a přehled majetku a závaz-
ků podléhající inventarizaci. Členy komise tvoří členové Rady DSO ROH, předsedkyní komise 
byla zvolena Gabriela Prýmusová. 
 

    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/15/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků DSO za rok 2018 dni roční účetní uzá-
věrky, tj. ke dni 31. 12. 2018 s přílohami č. 1 – 4, 
č. 1 - Jmenování členů inventarizační komise - předsedkyně komise: Gabriela Prýmusová, 
členové: Alena Křížová, Antonín Novotný, Eva Smažíková, Vojtěch Špinler, Zdeněk Drašnar a 
Petr Hudousek 
č. 2 – Plán inventur pro rok 2018 
č. 3 – Prezenční listina a potvrzení 
č. 4 – Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   23 členů     
Proti:                     nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo  
    Usnesení VH/3/15/2018 bylo schváleno 
 
11. Členské příspěvky 
Rada DSO navrhuje, aby výše členských příspěvků zůstala ve stejné výši jako v roce 2018. 
To je 22,- Kč na obyvatele obce + pevná sazba 3 000,- Kč pro obce do 200 obyvatel a 6 
000,- Kč pro ostatní obce a město. Příspěvek 22,- Kč se dělí následovně: 16,- Kč DSO, 4,- Kč 
Euroregion, 2,- Kč DS OHP.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/16/2018  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
výši členských příspěvků ve stejné výši jako v roce 2018 - 22,- Kč na obyvatele obce + pevná 
sazba 3 000,- Kč pro obce do 200 obyvatel a 6 000,- Kč pro ostatní obce a město, příspěvek 
22,- Kč dělit následovně - 16,- Kč DSO Region Orlické hory, 4,- Kč Euroregion Glacensis, 2,- 
Kč DS Orlické hory a Podorlicko  
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   23 členů     



 

 

Proti:                      nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo  
    Usnesení VH/3/16/2018 bylo schváleno 
 
 
12. Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2019 
    Bylo projednáno rozpočtové provizorium DSO Region Orlické hory na rok 2019, ve kterém 
budou měsíční výdaje čerpány do výše 1/12 výdajů roku 2018 až do řádného schválení roz-
počtu DSO. Rozpočtové provizorium na rok 2019 je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 
 
  Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/17/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    rozpočtové provizorium na rok 2019, ve kterém budou měsíční výdaje čerpány do výše 
1/12 výdajů roku 2018 až do řádného schválení rozpočtu DSO 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   23 členů     
Proti:                     nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo  
    Usnesení VH/3/17/2018 bylo schváleno 
 
 
13. Informace o projektech a dotacích (RDA) 
 
1) Projekty realizované v roce 2018 a jejich stav 
 
a) Profesionalizace DSO ROH na rok 2018 – dotace ve výši 87 900 Kč byla během roku 2018 
využita na úhradu výdajů spojených s aktualizací webových stránek, na účetnictví, manažera 
svazku a výdaje spojené s projektem Kačenčina pohádková říše (razítka, plakáty, nálepky). 
Do konce roku 2018 bude podáno vyúčtování. 
 
b) U nás začíná pohádková říše – projekt byl ukončen k 31. 10. 2018, 25. 11. 2018 bylo po-
dána dílčí monitorovací zpráva a soupiska dokladů. Po této informaci následovala prezentace 
shrnující celý průběh realizace projektu. 
 
2) Projekty pro rok 2019 
 
Upozornila na možnost podání dvou žádostí o dotaci pro DSO Region Orlické hory:  
1) KHK – Program Regionální rozvoj 2019 – Podpora svazků obcí 
podání do 7. 1. 2019 do 14 hodin 
rozmezí dotace: 30 000 – 100 000 Kč 
výše dotace: max. 70 % 
- uznatelné výdaje: neinvestiční výdaje bezprostředně spjaté s realizací projektu 
 
2) MMR – Program Podpora a rozvoj venkova, DT K - Podpora venkovské pospolitosti a spo-
lupráce na rozvoji obcí 
 



 

 

Podporovány budou akce zaměřené na: prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obno-
vu  a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, výměnu  zkušeností  při  přípravě  projektů  
zaměřených  na  obnovu  a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, odborné vzdělávání 
starostů související s výkonem jejich funkce 
 
Účastníkem podprogramu může být: dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu 
se 128/2000  Sb. o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, pro-
tože akce zasahuje do katastrálního území více obcí.  Svazek obcí musí mít zpracovaný a nej-
vyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. 
 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horni limit dotace na jednu akci činí 300 tis. 
Kč. 
 
Uznatelné náklady:  
- pronájem prostor, prezentační techniky, lektorská činnost, doprava, občerstvení (limit 300 
Kč / os. / den), propagační a prezentační materiály.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/18/2018  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
podání žádosti o dotaci projektu Podpora spolupráce obcí DSO Region Orlické hory na obno-
vě a rozvoji venkova. V projektu bude požádáno o max. možnou částku a pověřuje Radu 
svazku zpracováním a podáním žádosti. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   23 členů     
Proti:                      nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo  
    Usnesení VH/3/18/2018 bylo schváleno 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/19/2018  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
podání žádosti o dotaci projektu do Programu Podpora a rozvoj venkova, DT K - Podpora 
venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí. V projektu bude požádáno o max. mož-
nou částku a pověřuje Radu svazku zpracováním a podáním žádosti. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   23 členů     
Proti:                      nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo  
    Usnesení VH/3/19/2018 bylo schváleno 
 
3) Aktuálně vyhlášené dotační programy pro obce:  
Přehled byl elektronicky rozeslán 15. 11. 2018. 
 
 



 

 

14. Informace z DS OHP 

Paní Křížová informovala přítomné, že DS OHP má novou ředitelku, kontakt: – p. Michaela 
Vaňková, tel: 774 125 014, e-mail: vankova@dsohp.cz 
 

 
USNESENÍ VH/3/20/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
bere na vědomí 
informace z DSO OHP. 
    Usnesení VH/3/20/2018 bylo schváleno 
 
 
15. Informace z Euroregionu Glacensis  
Pan Hudousek informoval o aktuálním dění v Euroregionu Glacensis. Přítomné pozval na re-
gionální kongres, který se bude konat 14.12.2018 v Dlouhé Vsi. Paní Křížová vyzvala přítom-
né, aby v případě, že se nemohou jednání kongresu zúčastnit, delegovali svůj hlas prostřed-
nictvím plné moci na osobu, která se jednání zúčastní. 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/21/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
bere na vědomí 
informace z Euroregionu Glacensis. 
 
    Usnesení VH/3/21/2018 bylo schváleno 
 
16. Ostatní 
 
17. Diskuze 
 
18. Závěr 
    Řídící valné hromady ukončila jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region 
Orlické hory v 16:30 hod. 
 
 
Přílohy zápisu: 
č. 1 – Souhrnné usnesení 
č. 2 – Prezenční listina 
č. 3 – Zápisy z rad DSO č. 6-8  
č. 4 – Hospodaření DSO od 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018 
č. 5 – Rozpočtové provizorium na rok 2019 
 
 
 
 
V Podbřezí dne 10.12.2018 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Michaela Prouzová 
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Ověřovatelé zápisu:   Petr Hudousek                    podpis: ……………………… 

 

 

 

Luboš Tylš                 podpis: ……………………… 

 

 

 

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

 

 


