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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 středu 
16.12.2020 od 10,30hod v Rokytnici v Orlických horách.  
 
Přítomno: 22 zástupců obcí a 1 host, viz prezenční listina, která je přílohou č. 1 tohoto     
                zápisu.    
Omluven: Petr Novotný (obec Zdobnice) 
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 22 zástupců obcí s hlasovacím právem splňuje 
podmínku pro usnášení.  
 
2. Schválení programu 
    Gabriela Prýmusová seznámila přítomné s návrhem programu. 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
USNESENÍ VH/3/1/2020 
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) Příkaz k provedení inventarizace za rok 2020 
6) Členské příspěvky na rok 2021 
7) Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled na rok 2022-2024 
8) Rozpočtové opatření - Změna rozpočtu č. 2/20 
9) Diskuse 
10) Závěr 

 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   22 členů      
Proti:                     nikdo    
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Zdržel se hlasování:  nikdo  
  
    Usnesení VH/3/1/2020 bylo schváleno 
 
 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   
    Předsedající valné hromady navrhla za ověřovatele zápisu Alenu Křížovou a Ester Horáko-
vou, pořizovatelkou zápisu manažerku svazku Ivu Paukertovou.  
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/2/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    ověřovatele zápisu Alenu Křížovou a Ester Horákovou, pořizovatelkou zápisu manažerku 
svazku Ivu Paukertovou 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  22 členů      
Proti:                       nikdo   
Zdržel se hlasování:  nikdo   
 
    Usnesení VH/3/2/2020 bylo schváleno 
 
 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Gabriela Prýmusová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH v 23.6.2020 ve Sněžném. Bylo 
konstatováno, že všechna usnesení byla řádně splněna.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/3/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
   kontrolu dříve přijatých usnesení     
 
 
5. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2020 
    Řídící schůze předložila a vysvětlila všechny předložené materiály, které jsou nutné ke 
zdárnému provedení inventarizace majetku a závazků DSO za rok 2020 ke dni roční účetní 
uzávěrky, tj. ke dni 31. 12. 2020.  Jedná se o příkaz k provedení inventur, jmenování členů 
inventarizační komise, plán inventur pro rok 2020, 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 Ester Horáková. 
 

    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/4/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
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    příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků DSO za rok 2020 dni roční účetní uzá-
věrky, tj. ke dni 31. 12. 2020 s přílohami č. 1 – 4, 
č. 1 - Jmenování členů inventarizační komise - předsedkyně komise: Ester Horáková, členo-
vé: Gabriela Prýmusová, Alena Křížová, Tomáš Vidlák, Vojtěch Špinler, Zdeněk Drašnar a Pe-
tr Hudousek 
č. 2 – Plán inventur pro rok 2020 
č. 3 – Prezenční listina a potvrzení 
č. 4 – Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   22 členů     
Proti:                     nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo 
  
    Usnesení VH/3/4/2020 bylo schváleno 
 
 
6. Členské příspěvky na rok 2021 
Rada DSO navrhuje, aby výše členských příspěvků byla v roce 2021: 24,- Kč na obyvatele 
obce + pevná sazba 3 000,- Kč pro obce do 200 obyvatel a 6 000,- Kč pro ostatní obce a 
město, příspěvek 24,- Kč dělit následovně - 16,- Kč DSO Region Orlické hory, 6,- Kč Eurore-
gion Glacensis, 2,- Kč DS Orlické hory a Podorlicko 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/5/2020  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
výši členských příspěvků v roce 2021: 24,- Kč na obyvatele obce + pevná sazba 3 000,- Kč 
pro obce do 200 obyvatel a 6 000,- Kč pro ostatní obce a město, příspěvek 24,- Kč dělit ná-
sledovně - 16,- Kč DSO Region Orlické hory, 6,- Kč Euroregion Glacensis, 2,- Kč DS Orlické 
hory a Podorlicko  
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   22 členů     
Proti:                      nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo 
  
    Usnesení VH/3/5/2020 bylo schváleno 
 
 
7. Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtový výhled 2022-2024 
a) Bylo konstatováno, že ve všech členských obcích DSO byl návrh rozpočtu na rok 2021 
řádně vyvěšen jak na kamenné, tak i na elektronické vývěsní desce. Předložený návrh roz-
počtu sestavila paní Horáková, účetní DSO ROH. Příjmy celkem jsou naplánovány ve výši 
336,52 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 260,01 tis. Kč. Celkový rozpočet je přebytkový 
+76,51 tis. Kč. Návrh rozpočtu tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.  
 
     Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
USNESENÍ VH/3/6/2020 
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Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory 
I. schvaluje 
    návrh rozpočtu na rok 2021 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 336,52 tis. Kč a 
celkovými výdaji ve výši 260,01 tis. Kč. Rozhodným ukazatelem rozpočtu je odvětvové tří-
dění (paragrafy). 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:    22  členů      
Proti:                nikdo                  
Zdržel se hlasování:  nikdo 
 
    Usnesení VH/3/6/2020 bylo schváleno. 
 
b) Střednědobý výhled rozpočtu byl ve všech obcích vyvěšen jak na kamenné, tak na elek-
tronické vývěsce. Byl projednán rozpočtový výhled na roky 2022-2024. Střednědobý výhled 
rozpočtu je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 
     Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/7/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
   Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  22 členů      
Proti:                     nikdo                   
Zdržel se hlasování: nikdo 
   
  Usnesení VH/3/7/2020 bylo schváleno. 
 
 
8. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/20 
Předsedkyně svazku seznámila přítomné se změnami rozpočtu č. 2/20. Změna rozpočtu č. 
2/20 řeší nákup materiálu ke KPŘ, příspěvek na cyklobusy a ostatní služby (web + ostatní). 
Rada ROH změnu č. 2/2020 schválila.  
 
     Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/8/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/20.   
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:    22 členů     
Proti:                      nikdo    
Zdržel se hlasování:  nikdo  
    
 Usnesení VH/3/8/2020 bylo schváleno 
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9. Diskuze 
Nikdo z přítomných nezadal žádný příspěvek do diskuse. 
 
 
10. Závěr 
    Řídící valné hromady ukončila jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region 
Orlické hory v 12,00 hod. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
č. 1 – Prezenční listina 
č. 2 – Návrh rozpočtu na rok 2021 
č. 3 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 
 
 
 
 
 
 
V Rokytnici v Orlických horách, 16.12.2020 
 
 
 
Zapsala: Iva Paukertová 
 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ester Horáková                    podpis: ……………………… 

 

 

 

Alena Křížová                 podpis: ……………………… 

 

 

 

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

 

 


