
 

 

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 
23.6.2020 od 15.00 hodin ve Sněžném, v chatě Horalka. 
 
Přítomno: 19 zástupců obcí a 1 host, viz prezenční listina, která je přílohou č. 1 tohoto     
                zápisu.    
Omluven: Tomáš Vidlák obec Dobré – plná moc Podbřezí, Jaroslav Kuchta obec Říčky – plná 
moc Bačetín, Petra Novotná obec Ohnišov – plná moc Bačetín, Stanislav Novotný obec 
Chlístov – plná moc Bačetín,  Pavel Jirka obec Borová, Eva Stojková obec Olešnice v Oh., Jo-
sef Černý obec Bohdašín, Tomáš Kulhánek obec Česká Čermná 
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 19 zástupců obcí s hlasovacím právem splňuje 
podmínku pro usnášení. Poté přivítal přítomné starosta obce Sněžné pan Petr Jirásek a pře-
dal 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/1/1/2020 
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 2019 včetně Zprávy o přezkoumání 

hospodaření za rok 2019 
7) Schválení účetní závěrky za rok 2019 
8) Změna rozpočtu  
9) Informace o projektech 
10) Informace z OHP a EURG 
11) Různé 
12) Diskuse 
13) Závěr 

 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   19 členů      
Proti:                     nikdo    



 

 

Zdržel se hlasování: nikdo   
    Usnesení VH/1/1/2020 bylo schváleno. 
 
 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   
    Předsedající valné hromady navrhl za ověřovatele zápisu Petr Jirásek a Alena Křížová, poři-
zovatelem zápisu Michaela Prouzová.  
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/1/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    ověřovatele zápisu Petr Jirásek a Alena Křížová, pořizovatelem zápisu Michaelu Prouzovou. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   19 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování:  
    Usnesení VH/2/1/2020 bylo schváleno. 
 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Gabriela Prýmusová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH, která se konala v Bačetíně. 
Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla řádně splněna.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/3/1/2020 
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. Kvůli coronavirové pandemii se Rada společně sešla jednou a to 
23.6.2020 ve Sněžném. Zápis z tohoto uvedeného jednání je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
  
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/4/1/2020 
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 2019, Závěrečný účet za 
rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 
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 2019 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 2019, kterou s předstihem obdržely 
obce svazku v elektronické podobě jako součást Závěrečného účtu za rok 2019. 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/5/1/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    Zprávu o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2019, Závěrečný účet za rok 2019, 
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:   19 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/5/1/2020 bylo schváleno. 
 
 
7. Schválení účetní závěrky za rok 2019 
Předsedkyně svazku předložila ke schválení účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Region 
Orlické hory za rok 2019. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha, Zpráva 
o přezkoumání hospodaření za rok 2019 a Inventarizační zpráva. Dále byl předložen výkaz 
FIN. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/6/1/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory za rok 2019.   
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   19 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/6/1/2020 bylo schváleno. 
 
 
8. Změna rozpočtu č. 1/2020 
Předsedkyně svazku seznámila přítomné změnami rozpočtu č. 1/20. Změna rozpočtu č. 1/20 
řeší přijetí dotace na projekt Profesionalizace DSO ROH 2020, neposkytnutí příspěvku na 
Cyklo Glacensis z důvodu nekonání akce a zrušení pojištění bezpečnostních panelů z důvodu 
převodu majetku z DSO na dotčené členské obce. Rada RO č. 1/2020 schválila. 
 

 
USNESENÍ VH/7/1/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
    Rozpočtové opatření č. 1/2020 
 



 

 

 
9. Informace o projektech (RDA) 
1) Profesionalizace DSO ROH 2020 – dotace KHK byla schválena ve výši 80 000 Kč. Z 
této částky budou částečně hrazeny na manažera svazku, externí účetní a zpracování a reali-
zaci projektů. 
 
2) U nás začíná pohádková říše – neoficiální zpráva, že proběhne kontrola z ministerstva 
financí, v srpnu se bude podávat první zpráva o udržitelnosti projektu 
 
 
3) Nadace ČEZ – branky, maximální výše příspěvku 2 mil. Kč, termín podání do 
31.12.2020, žádost bude podána do 30.9.2020 

 

Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
 
USNESENÍ VH/8/1/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
    informace manažerky DSO Region Orlické hory. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  19 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/8/1/2020 bylo schváleno. 
 
10. Informace z OHP a EURG 
 
- OHP (p. Křížová)  
- EURG (p. Hudousek)  
 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/9/1/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí bez výhrad 
    informace z OHP a EURG. 
 
 
11. Různé 
Přijetí dotace Profesionalizace 2020 ve výši 80 000,- Kč od KHK 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/10/1/2020 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
    schvaluje přijetí dotace Profesionalizace 2020 ve výši 80 000,- Kč od KHK 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   19 členů      



 

 

Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
 
 
12. Diskuse 
Nikdo nevznesl žádný návrh na téma do diskuse.  
 
13. 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. 1/2020  
č. 3 – Návrh - Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2019 a Závěrečný účet 
za rok 2019 
č. 4 - Zpráva o přezkoumání hospodářství za rok 2019 
č. 5 – Změna rozpočtu č. 1/20 
 
 
Ve Sněžném, 23.6.2020 
 
    Zapsala: Mgr. Michaela Prouzová 
 

 

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

 

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

 

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


