
 

 

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 v úterý 
12.6.2018 od 14.00 hodin v Orlickém Záhoří, v hotelu Kunštát. 
 
Přítomno: 21 zástupců obcí a 1 host, viz prezenční listina, která je přílohou č. 2 tohoto     
                zápisu.    
Omluven: Ladislav Michl (Dobré), Jaroslav Bašek (Kounov), Petr Novotný (Zdobnice) – plná 
moc Deštné v Orlických horách 
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 21 zástupců obcí s hlasovacím právem splňuje podmín-
ku pro usnášení. Poté přivítal přítomné starosta Orlického Záhoří pan Vojtěch Špinler a předal 
zpátky slovo paní Aleně Křížové, která valnou hromadu vedla. 
 
2. Schválení programu 
    Alena Křížová seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, která byla 
zaslána starostům členských obcí svazku.  
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
USNESENÍ VH/2/1/2018  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje Program VH: 

1. Zahájení Valné hromady 
2. Schválení programu 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
5. Informace z jednání rad svazku 
6. Zpráva revizní komise za rok 2017 
7. Zpráva o hospodaření a Závěrečný účet za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání 
hospodaření za rok 2017 
8. Schválení účetní závěrky za rok 2017 
9. Změna rozpočtu č. 1/2018 
10. Informace o projektech 
11. Informace z OHP a EURG 
12. Různé – převod majetku DSO ROH na obce, zpráva z dopravního výboru 
13. Diskuse 
14. Závěr 

 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   21 členů      
Proti:                     nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo   
    Usnesení VH/2/1/2018 bylo schváleno. 



 

 

 
 
 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   
    Předsedající valné hromady navrhl za ověřovatele zápisu Kostase Kotanidise a Vojtěch 
Špinlera, pořizovatelem zápisu Michaelu Prouzovou.  
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/2/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    ověřovatele zápisu Kostase Kotanidise a Vojtěcha Špinlera, pořizovatelem zápisu Michaelu 
Prouzovou. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   21 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/2/2/2018 bylo schváleno. 
 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Alena Křížová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH, která se konala v Podbřezí. Bylo 
konstatováno, že všechna usnesení byla řádně splněna.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/3/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
   kontrolu dříve přijatých usnesení     
 
5. Informace z Rad 
Informace z jednání Rad DSO ROH, které se konají dle potřeb řešení úkolů svazku, přednesla 
Alena Křížová. Rada se od poslední VH sešla 2x 3. 5. 2018 v Bačetíně a dne 12. 6. 2018 
v Orlickém Záhoří. Zápisy s těchto uvedených jednání jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/4/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
   informace z Rad. 
 
6. Zprávy revizní komise za rok 2017 
Dvě zprávy revizní komise za rok 2017 byly v předstihu zaslány všem členským obcím. Ve 
zprávách se konstatuje, že byla provedena kontrola vedení účetnictví a způsob hospodaření 
DSO ROH za rok 2017. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Evidence je vedena dle 
předpisů a revizní komise konstatuje, že evidence účetnictví je přehledná a hospodaření 
svazku je v souladu s usnesením VH. Činnost svazku a orgánů svazku odpovídá činnostem 
uvedeným ve Stanovách DSO ROH. Zprávy tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 
 
 



 

 

Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/5/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
    dvě zprávy revizní komise o vedení účetnictví a způsobu hospodaření Dobrovolného svaz-
ku obcí Region Orlické hory za rok 2017. 
 
7. Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2017, Závěrečný účet za 
rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 
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. Závěrečný účet za rok 2017 obsa-
huje všechny potřebné informace. Je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 
Přílohou č. 6 tohoto zápisu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného 
svazku obcí Region Orlické hory, IČ: 48617334 za rok 2017, kterou s předstihem obdržely 
obce svazku v elektronické podobě jako součást Závěrečného účtu za rok 2017. Předsedkyně 
svazku konstatovala, že při přezkoumání hospodaření svazku nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Přezkoumání provedli pracovníci Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly. 
 
USNESENÍ VH/2/6/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    Zprávu o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2017, Závěrečný účet za rok 2017, 
jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí 
Region Orlické hory a ostatní povinné přílohy, s vyjádřením souhlasu s celoročním hos-
podařením bez výhrad. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   21 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/2/6/2018 bylo schváleno. 
 
 
8. Schválení účetní závěrky za rok 2017 
Účetní svazku Renata Horáková předložila ke schválení účetní závěrku Dobrovolného svazku 
obcí Region Orlické hory za rok 2017. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a pří-
loha, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 a Inventarizační zpráva. Dále byl před-
ložen výkaz FIN. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/7/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory za rok 2017.   
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  21 členů      
Proti:                     nikdo   



 

 

Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/2/7/2018 bylo schváleno. 
 
 
9. Změna rozpočtu č. 1  
Předsedkyně svazku seznámila přítomné změnami rozpočtu č. 1/2018. V souvislosti s realiza-
cí projektu U nás začíná pohádková říše dochází k navýšení výdajů o celkovou částku 869,57 
tis. Kč.  
 
Změny rozpočtu jsou přílohou č. 7 tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  21 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/8/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
změny rozpočtu č. 1 ke dni 3. 5. 2018. 
 
Usnesení VH/2/8/2018 bylo schváleno. 
 
10. Informace o projektech (RDA) 
1) DSO Region Orlické hory byla schválena žádost na projekt Profesionalizace DSO Regi-
on Orlické hory 2018 ve výši 87 900 Kč (bylo žádáno o 87 920 Kč, v minulém roce byla 
dotace 42 000 Kč). Projekt bude probíhat do konce roku 2018 a budou z něj hrazeny výdaje 
na manažera projektu svazku, zpracování a realizaci projektů, účetní, aktualizaci webových 
stránek. 
 

2) Mikroprojekt U nás začíná pohádková říše  
- činnosti od minulé VH: 
- 20.3.2018 – proběhla v Dobrušce schůzka s panem Vidlákem ohledně aktualizace webových 
stránek DSO ROH, schůzky se zúčastnila manažerka svazku a starostka obce Bačetín 
- 4.6.2018 se konal turistický pochod v Międzygórzu – zúčastnily děti z Orlického Záhoří, ma-
nažerka svazku a starosta obce Orlické Záhoří 
- 18.8.2018 – se bude konat turistický pochod při příležitosti otevření Pašerácké stezky 
v Orlickém Záhoří (Černá Voda) 
- 1.9.2018 – se bude konat v Deštném v Orlických horách Kačenčino loučení s létem 
- 15.9.2018 – se bude konat turistický pochod k příležitosti otevření stezky Skřítka Frymbulí-
na v Novém Hrádku 
- dále byly zadáno: zpracování účetnictví projektu (p. Horáková), koordinace projektu (RDA) 
a výroba stojanů na přenosné informační cedule, přenosných interaktivních prvků a přenos-
ných posezení (p. Kříž), namalování titulní strany knihy pohádek, rozcestníku webových strá-
nek a grafické zpracování barevných patronů (p. Haldová), výroba zvonečků KPŘ (p. Šeda) 
- proběhla také jednání s TIC Rychnov nad Kněžnou a TIC Nové Město nad Metují, byla zak-
tualizována razítkovací místa, korekce pohádek, máme cenovou nabídku na razítka 
– realizace projektu bude probíhat do 31. 10. 2018 
 



 

 

Aktivity projektu na české straně:  
- výměna plastových informačních cedulí s pravidly o putování Kačenčinou pohádkovou 

říší 
- tvorba a tisk letáčků pro putování Kačenčinou pohádkovou říší 
- razítka všech patronů 
- aktualizace webových stránek DSO ROH 
- grafické zpracování a tisk knihy s pohádkami o patronech 
- pohlednice A5 (500 ks pro každou obec) s vyobrazením KPŘ 
- stezka Skřítka Frymbulína  v Novém Hrádku – pět zastavení, na každém mobilní pose-

zení a informační cedule,  
- Pašerácká stezka na Černé Vodě se čtyřmi zastaveními – na každém zastavení bude 

umístěn interaktivní prvek, mobilní posezení, přenosná informační cedule, bude vy-
tvořen jednoduchý letáček, uspořádán pochod a vyrobeny drobné upomínkové před-
měty 

- polský partner bude pozván na pochody Pašeráckou stezkou, Stezkou skřítka Frymbu-
lína a na Kačenčino loučení s létem 

- rozpočet českého partnera 34 101 EUR, z toho 85 % dotace z EFRR (28 985 EUR) 

 
 
3) Přehled aktuálně vyhlášených dotačních možností byl rozdán přítomným členům 
v papírové podobě a aktualizovaný přehled bude ještě rozeslán elektronicky.  
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/9/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
    informace manažerky DSO Region Orlické hory a starostky obce Bačetín. 
 
 
11. Informace z OHP a EURG 
 
- OHP (p. Křížová) – 24. 4. 2018 byla valná hromada DS OHP, DS získala cenu za projekt 
Zámky na Orlici, realizuje se projekt Žijeme spolu, členské poplatky zůstaly stejné jako 
v předchozím roce, 19. 5. 2018 zasedne v Opočně správní rada 
- EURG (p. Hudousek) – 4. 5. 2018 proběhla valná hromada v Žamberku, EURG se účastní 
dvou projektů – Česko-polská Hřebenovka – východní část, Tajemství vojenského podzemí, 
byly uspořádání dvě studijní cesty do Euregionů Silva Nortica a Pro Europa Viadrina. Probíhá 
také propagace cyklobusů na sezónu 2018. 
 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/10/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
    informace z OHP a EURG. 
 
 
12. Různé 
Převod majetku (bezpečnostní panely) DSO ROH na členské obce – Rada DSO ROH navrhu-
je, aby se bezpečnostní panely starší než 5 let (rok pořízení 2009 a 2010) byly bezplatně 



 

 

převedeny členským obcí, ve kterých se panely nacházejí. K vyřazení majetku by došlo k 30. 
6. 2018. Zařazení majetku do účetnictví obcí bude od 1. 7. 2018 se zůstatkovou cenou. Jed-
ná se o tyto obce: Bačetín (1 ks), Bartošovice v Orlických horách (1 ks), Bohdašín (1 ks), Bo-
rová (1 ks), Bystré (1 ks), Česká Čermná (1 ks), Deštné v Orlických horách (1 ks), Janov (1 
ks), Kounov (1 ks), Ohnišov (1 ks), Olešnice v Orlických horách (1 ks), Orlické Záhoří (2 ks), 
Podbřezí (1 ks), Sněžné (1 ks), Val (3 ks) 
 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  21 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/11/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
převod majetku DSO ROH (bezpečnostní panely starší než 5 let) na členské obce, ve kterých 
se nachází. 
 
Zpráva z výboru pro dopravu KHK (p. Hudousek) – Informace o výběrovém řízení na doprav-
ní obslužnost Královéhradeckého kraje (původní VŘ skončilo na ÚHOS a muselo být vyhláše-
no nové). Dále se řešila informovanost uživatelů hromadné dopravy např. o zrušení spojů 
nebo o zpožděních. 
 
13. Diskuse 
 
 
14. Závěr 
Řídící valné hromady ukončila jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region Or-
lické hory v 15:30 hod.  
 
 
Přílohy zápisu: 
č. 1 – Souhrnné usnesení 
č. 2 – Prezenční listina 
č. 3 – Zápisy z rad DSO č. 1-3/2018  
č. 4 – Zprávy revizní komise za rok 2017 
č. 5 – Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2016 a Závěrečný účet za rok 
2017 
č. 6 - Zpráva o přezkoumání hospodářství za rok 2016 
č. 7 – Změny rozpočtu č. 1/2018 
 
 
V Orlickém Záhoří, 12. 6. 2018 
 
 
 
    Zapsala: Mgr. Michaela Prouzová 
 



 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Kostas Kotanidis          podpis: ……………………… 

 

Vojtěch Špinler                  podpis: ……………………… 

 

Předsedkyně DSO   Alena Křížová                    podpis: ……………………… 


