
 

 

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, 
17.6.2021 od 14.00 hodin v Orlickém Záhoří, v Horské chatě Záhoří. 
 
Přítomno: 20 zástupců obcí a 4 hosté, viz prezenční listina, která je přílohou č. 1 tohoto zápi-
su.    
 
Omluven: Obec Bohdašín, Obec Olešnice v Orlických horách, Město Rokytnice v Orlických 
horách, Obec Bartošovice v Orlických horách - plná moc Bačetín, Obec Borová - plná moc Ba-
četín, Obec Zdobnice - plná moc Bačetín 
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 20 zástupců obcí s hlasovacím právem splňuje 
podmínku pro usnášení. Poté přivítal přítomné starosta obce Orlické Záhoří, pan Vojtěch 
Špinler 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, kte-
rá byla zaslána starostům členských obcí svazku.  
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na 
USNESENÍ VH/1/1/2021 
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 
6) Zpráva o hospodaření a Závěrečný účet za rok 2020 včetně Zprávy o přezkoumání 

hospodaření za rok 2020 
7) Schválení účetní závěrky za rok 2020 
8) Volba do Rady DSO ROH a jmenování zástupců do DS OHP, Revizní komise DSO 

ROH, Revizní komise Euroregionu Glacensis, Revizní komise RDA, Správce rozpoč-
tu DSO ROH 



 

 

9) Změna rozpočtu 
10) Informace o projektech 
11) Informace z OHP A EURG 
12) Host - senátor Jan Grulich 
13) Různé, Diskuse – dotisk knížky Příběhů patronů, turistické vizitky 
14) Závěr 

 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   20 členů      
Proti:                     nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo   
    Usnesení VH/1/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   
    Předsedající valné hromady navrhla za ověřovatele zápisu Petra Jiráska a Ester Horákovou, 
pořizovatelem zápisu Ivu Paukertovou.  
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    ověřovatele zápisu Petra Jiráska a Ester Horákovou, pořizovatelem zápisu Ivu Paukertovou. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:    20 členů      
Proti:                      nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/2/1/2021 bylo schváleno. 
 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Gabriela Prýmusová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH, která se konala v Rokytnici 
v Orlických horách. Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla řádně splněna.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/1/2021 
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 29.3.2021 v Bačetíně, 28.5.2021 v Novém 
Hrádku a 17.6.2021 v Orlickém Záhoří. Zápisy z tohoto uvedeného jednání jsou přílohou č. 2 
tohoto zápisu. 



 

 

  
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/4/1/2021 
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 2020, Závěrečný účet za rok 2020 
včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020 
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 des-
kách i elektronických úředních deskách členských obcí. Závěrečný účet za rok 2020 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 2020, kterou s předstihem obdržely ob-
ce svazku v elektronické podobě jako součást Závěrečného účtu za rok 2020. 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/5/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    Zprávu o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2020, Závěrečný účet za rok 2020, 
jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí 
Region Orlické hory a ostatní povinné přílohy, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospoda-
řením bez výhrad. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   20 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/5/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
7. Schválení účetní závěrky za rok 2020 
Předsedkyně svazku předložila ke schválení účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Region 
Orlické hory za rok 2020. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha, Zpráva o 
přezkoumání hospodaření za rok 2020 a Inventarizační zpráva. Dále byl předložen výkaz FIN. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/6/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory za rok 2020.   



 

 

 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   20 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/6/1/2021 bylo schváleno. 
 
8. Na základě oznámení paní Aleny Rejzkové Křížové o konci funkci starostky obce Deštné 
v Orlických horách rezignuje na funkci v Radě svazku. Je nutné projednat její náhradu, jak 
v Radě svazku, kde je 1. místopředsedkyní, tak i její působení v dalších organizacích, kde za-
stupuje DSO ROH.  
Rada svazku navrhuje jako náhradníka do Rady oslovit paní Petru Novotnou, starostku z 
Ohnišova.  
Do funkce 1. místopředsedy navrhuje jmenovat paní Ester Horákovou, starostku z Podbřezí.  
Jako zástupce do DS OHP navrhuje jmenovat Bc. Petra Hudouska, starostu z Rokytnice 
v Orlických horách.  
Do Revizní komise RDA a Euroregionu Glacensis navrhuje místo paní Aleny Rejzkové Křížové 
jmenovat paní Ester Horákovou.  
Do Revizní komise DSO ROH navrhuje jmenovat paní Vlastu Chaloupkovou, starostku 
z Janova. 
Jako správce rozpočtu DSO ROH navrhuje paní Petru Novotnou, starostku z Ohnišova.  
 
 

USNESENÍ VH/7/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí  
Rezignaci na funkci 1. místopředsedkyně DSO ROH a vzdání se zastupování DSO ROH ve 
všech funkcích ve všech organizacích, jejímž je DSO ROH členem. 
 
USNESENÍ VH/8/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
 
Paní Ester Horákovou, starostku z Podbřezí jako 1. místopředsedkyni Dobrovolného svazku 
obcí Region Orlické hory. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   20 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/8/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
USNESENÍ VH/9/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  



 

 

I. schvaluje 
 
Pana Bc. Petra Hudouska, starostu z Rokytnice v Orlických horách jako zástupce Dobrovolné-
ho svazku obcí Region Orlické hory v Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. 
 
II. schvaluje 
 
Za Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory do Revizní komise Euroregionu Glacensis 
paní Ester Horákovou, starostku z Podbřezí. 
 
III. schvaluje 
 
Za Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory do Revizní komise Regional Development 
Agency paní Ester Horákovou, starostku z Podbřezí. 
 
IV. schvaluje 
 
Paní Vlastu Chaloupkovou, starostku obce Janov do Revizní komise Dobrovolného svazku ob-
cí Region Orlické hory. 
 
V. schvaluje 
 
Paní Petru Novotnou, starostku obce Ohnišov jako člena Rady Dobrovolného svazku obcí Re-
gion Orlické hory. 
 
 
VI. schvaluje 
 
Paní Petru Novotnou, starostku obce Ohnišov jako správce rozpočtu Dobrovolného svazku 
obcí Region Orlické hory. 
 
 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   20 členů      
Proti:                      nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/9/1/2021 bylo schváleno. 
 

 
9. Změna rozpočtu č. 1/2021 
Předsedkyně svazku seznámila přítomné změnami rozpočtu č. 1/21. Změna rozpočtu č. 1/21 
řeší proplacení faktury za Bezpečné branky v částce 429 550,- Kč. Rada RO č. 1/2021 schváli-
la. 
 



 

 

 
USNESENÍ VH/10/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
    Rozpočtové opatření č. 1/2021 
 
 
10. Informace o projektech  
 
1) Předsedkyně svazku informovala o daru pro DSO ROH z programu Podpora regionu Kva-
sinsko ze ŠKODA Auto a.s. 2021. Jedná se o stejný program, ze kterého byly financované 
Bezpečné branky v částce 300 000,- Kč. V letošním roce je možné žádat o stejnou částku. 
Jelikož bylo nutné podat žádost o dar do 28.5.2021, Rada svazku rozhodla o podání žádosti 
na projekt Chytré lavičky. Jedná se o solární lavičky s USB výstupem do každé členské obce. 
Ceny těchto laviček se běžně pohybují od 100 000,- Kč. Rada svazku nalezla firmu LORENC 
TZB spol. s r.o. z Hořiček, která tyto lavičky zakázkově vyrábí za 25 772 Kč s DPH. Paní Prýmu-
sová s panem Hudouskem tuto firmu osobně navštívili a projednali přesnou specifikaci těch-
to laviček. Nabídku předložili Radě svazku, která ji odsouhlasila.  
Protože projekt předpokládá finanční spoluúčast každé členské obce, Rada svazku navrhuje 
tento způsob financování: 13 043,- Kč ze ŠKODY Auto, a.s., 10 000 Kč z rozpočtu DSO ROH Kč 
a 2 729 Kč z rozpočtu každé členské obce. Termín dodání laviček: do konce 09/2021. 
 

 
USNESENÍ VH/10/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
 
I. schvaluje 
 
Podanou žádost na projekt Chytré lavičky 2021 a za podmínky, že DSO obdrží dar od ŠKODY 
Auto a.s. ve výši 300 000 Kč,  souhlasí s tímto způsobem financování: 13 043,- Kč ze ŠKODY 
Auto, a.s., 10 000 Kč z rozpočtu DSO ROH Kč a 2 729 Kč z rozpočtu každé členské obce. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   20 členů      
Proti:                      nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/10/1/2021 bylo schváleno. 
 
 

 
2) Profesionalizace DSO ROH 2021 – dotace KHK byla schválena ve výši 100 000 Kč. Z 
této částky budou částečně hrazeny na manažera svazku, externí účetní a zpracování a reali-
zaci projektů, propagaci - brožura Křížem krážem. 
 
 



 

 

USNESENÍ VH/11/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    přijetí dotace Profesionalizace 2021 ve výši 100 000,- Kč od KHK. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   20 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
 
    Usnesení VH/11/1/2021 bylo schváleno. 
 
 
3) Společný projekt s Mikroregionem Bělá Za sousedy pro inspiraci, jehož setkání byla kvůli 
pandemii posunuta mají nové termíny. 
10.9.-11.9.2021 se uskuteční setkání v Jižních Čechách. Téma setkání je Odpadové hospodář-
ství. 
23.9.-24.9.2021 se uskuteční setkání u nás v Orlických horách v penzionu U Supa v Deštném 
v Orlických horách. Tématem bude Spisová služba a zkušenosti po kontrole a přednáška Zá-
kona o místních poplatcích a jeho aplikace v obcích. 
V rámci tohoto projektu bude vydaná skládačka Místa plná klidu.  
 
 
 
USNESENÍ VH/12/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
   informace o termínech akcí projektu Za sousedy pro inspiraci.  
 
 
 
11. Informace z OHP a EURG 
 
- OHP (paní Rejzková Křížová)  
- EURG (paní Prýmusová)  
 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/13/1/2021 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
    informace z OHP a EURG. 
 
 
12. Předsedkyně přivítala hosta pana senátora Mgr. Jana Grulicha a předala mu slovo. 



 

 

 
 
13. Různé, Diskuse 
Knížka Příběhy patronů – dotisk za prostředky z obecních rozpočtů - obce, které mají zájem o 
tuto publikaci, zašlou svůj požadavek předsedkyni. DSO ROH dotiskne 500 ks této knížky a 
předá ji do IC, kde je rozdávána jako odměna.  
Pan Drašnar, starosta z Městysu Nový Hrádek - návrh na využití turistického produktu KPČ 
(loga) na turistické vizitce, dále např. vytištění pexesa s patrony KPČ s různým stupněm vě-
domostí. Zájemci zašlou své požadavky předsedkyni. 
Příští VH bude v Bystrém v prosinci 2021. Termín bude upřesněn v dostatečném časovém 
předstihu. 
 
 
14. 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. 1,2,3/2021  
č. 3 – Návrh - Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2020 a Závěrečný účet za 
rok 2020 
č. 4 - Zpráva o přezkoumání hospodářství za rok 2020 
č. 5 – Změna rozpočtu č. 1/21 
 
 
 
 
V Orlickém Záhoří, 17.6.2021 
 
 
 
Zapsala: Iva Paukertová 
 

 

 

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

 

                               Ester Horáková                 podpis: ……………..…………… 

 

 

 



 

 

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


