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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 čtvrtek 
28. 12. 2019 od 14.00 hodin v Bačetíně.  
 
Přítomno: 23 zástupců obcí a 1 host, viz prezenční listina, která je přílohou č. 1 tohoto     
                zápisu.    
Omluven: nikdo 
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 23 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/2/1/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 

Program:  
1) Zahájení valné hromady 
2) Schválení programu 
3) Ověřovatelé a pořizovatel zápisu 
4) Prezentace p. Jedlinský – představení grantů Škoda AUTO 
5) Prezentace nůžkových stanů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6) Kontrola usnesení z minulé VH 
7) Informace z jednání Rad 
8) Přehled hospodaření za rok 2019 
9) Změny rozpočtu 
10) Příkaz k provedení inventarizace za rok 2019 
11) Členské příspěvky na rok 2020 
12) Rozpočet a rozpočtový výhled na rok 2020 
13) Informace o projektech a dotacích (RDA) 
14) Informace z DS OHP 
15) Informace z Euroregionu Glacensis  
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16) Ostatní – Branky ČEZ, přednáška o první pomoci 
17) Diskuse 
18) Závěr 

 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   23 členů      
Proti:                      nikdo    
Zdržel se hlasování:  nikdo   
    Usnesení VH/2/1/2019 bylo schváleno 
 
 
3. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   
    Předsedající valné hromady navrhla za ověřovatele zápisu Zdeňka Drašnara a Tomáše Vi-
dláka, pořizovatelkou zápisu manažerku svazku Michaelu Prouzovou.  
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/2/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    ověřovatele zápisu Zdeňka Drašnara a Tomáše Vidláka, pořizovatelkou zápisu manažerku 
svazku Michaelu Prouzovou 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  23 členů      
Proti:                       nikdo   
Zdržel se hlasování:  nikdo   
 
    Usnesení VH/2/2/2019 bylo schváleno 
 
4. Představení grantů ŠKODA AUTO 
    Pan Jedlinský představil granty ŠKODA Auto – bezpečná doprava, technické vzdělávání, 
ŠKODA dětem ŠKODA stromky aj. Prezentace všech grantů bude přiložena v elektronické 
formě k tomuto zápisu.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/3/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
   Informace o grantových programech ŠKODA Auto.     
 
5. Prezentace nůžkových stanů TENTino 
 
Dále proběhla prezentace párty stanů firmy TENTino. V případě hromadné objednávky do 
konce letošního roku firma nabídla množstevní slevu. Kontakt na e-shop: www.tentino.cz. 
Požadavky s počtem kusů, barvou, typem a rozměrem stanu zasílejte na 
g.prymusova@bacetin.cz. Termín: do 15.12.2019 
 
 
 

http://www.tentino.cz/
mailto:g.prymusova@bacetin.cz
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6. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Gabriela Prýmusová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH v Rokytnici v Orlických ho-
rách. Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla řádně splněna.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/4/2019 
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 Gabriela Prýmusová. Rada se od poslední VH sešla 
3x a to 26.9.2019 v Solnici, 14.10.2019 v Bačetíně a 28.11.2019 v Bačetíně. Zápisy z těchto 
výše uvedených jednání rad jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/5/2019  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
    informace Gabriely Prýmusové z jednání Rad Dobrovolného svazku obcí Region Orlické 
hory 
 
 
6. Přehled hospodaření za rok 2019 
Se zprávou o hospodaření DSO Region Orlické hory od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 seznámila 
přítomné paní Gabriela Prýmusová, zprávu sestavila účetní svazku paní Horáková. Byly uve-
deny finanční částky počátečních zůstatků účtů a pokladny k 1. 1. 2019 činily celkem 
546 629,95 Kč a 3 943,00 Kč, celkové příjmy k 31. 10. 2019 činily 1 152 815,91 Kč, celkové 
výdaje k 31. 10. 2019 činily 199 029,89 Kč, stav pokladny k 31. 10. 2019 2 057,00 Kč, celko-
vé finanční prostředky k 31. 10. 2019 jsou ve výši 1 502 472,97 Kč. 
Hospodaření DSO do 31. 10. 2019 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.   
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/6/2019  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
bere na vědomí  
 
Zprávu o hospodaření za období od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 s tímto výsledkem: částky 
počátečních zůstatků účtů a pokladny k 1. 1. 2019 činily celkem 546 629,95 Kč a 3 943,00 
Kč, celkové příjmy k 31. 10. 2019 činily 1 152 815,91 Kč, celkové výdaje k 31. 10. 2019 činily 
199 029,89 Kč, stav pokladny k 31. 10. 2019 2 057,00 Kč, celkové finanční prostředky k 31. 
10. 2019 jsou ve výši 1 502 472,97 Kč. 
 
7. Změna rozpočtu 
Členové valné hromady byly seznámeni se změnami rozpočtu č. 3/19, která řeší přijetí dota-
ce z Euroregionu Glacensis na projekt U nás začíná pohádková říše a č. 4/19, která řeší na-
výšení příspěvku do Euroregionu Glacensis. 
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Změny rozpočtu jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
 
USNESENÍ VH/2/7/2019  
Valná hromada DSO Region Orlické hory 
I. schvaluje změny rozpočtu č. 3/19 a č. 4/19. 
 
     
Hlasování:  
Pro přijetí návrhu: 23 členů 
Proti:  nikdo 
Zdržel se hlasování: nikdo 
 
Usnesení VH/2/7/2019 bylo schváleno 
 
 
8. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2019 
    Řídící schůze předložila a vysvětlila všechny předložené materiály, které jsou nutné ke 
zdárnému provedení inventarizace majetku a závazků DSO za rok 2019 ke dni roční účetní 
uzávěrky, tj. ke dni 31. 12. 2019.  Jedná se o příkaz k provedení inventur, jmenování členů 
inventarizační komise, plán inventur pro rok 2019, 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 Alena Křížová. 
 

    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/8/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků DSO za rok 2019 dni roční účetní uzá-
věrky, tj. ke dni 31. 12. 2019 s přílohami č. 1 – 4, 
č. 1 - Jmenování členů inventarizační komise - předsedkyně komise: Alena Křížová, členové: 
Gabriela Prýmusová, Ester Horáková, Tomáš Vidlák, Vojtěch Špinler, Zdeněk Drašnar a Petr 
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:   23 členů     
Proti:                     nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo  
    Usnesení VH/2/8/2019 bylo schváleno 
 
9. Členské příspěvky na rok 2020 
Rada DSO navrhuje, aby výše členských příspěvků bude v roce 2020: 24,- Kč na obyvatele 
obce + pevná sazba 3 000,- Kč pro obce do 200 obyvatel a 6 000,- Kč pro ostatní obce a 
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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/2/9/2019  
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
výši členských příspěvků v roce 2020: 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:   23 členů     
Proti:                      nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo  
    Usnesení VH/2/9/2019 bylo schváleno 
 
 
10. Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled 2020-2022 
a) Bylo konstatováno, že ve všech členských obcích DSO byl návrh rozpočtu na rok 2020 
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 
337,16 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 240,93 tis. Kč. Celkový rozpočet je přebytkový +96,23 
tis. Kč. Návrh rozpočtu tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.  
 
USNESENÍ VH/2/10/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    návrh rozpočtu na rok 2020 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 337,16 tis. Kč a 
celkovými výdaji ve výši 240,93 tis. Kč. Rozhodným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění 
(paragrafy). 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:    23  členů      
Proti:                nikdo                  
Zdržel se hlasování:  nikdo 
    Usnesení VH/2/10/2019 bylo schváleno. 
 
b) Střednědobý výhled rozpočtu byl ve všech obcích vyvěšen jak na kamenné tak na elektro-
nické vývěsce. Byl projednán rozpočtový výhled na roky 2021-2023. Střednědobý výhled roz-
počtu je přílohou č. 6  tohoto zápisu. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/11/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
   Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023. 
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Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  23 členů      
Proti:     0                   
Zdržel se hlasování: 0 
   
  Usnesení VH/2/11/2019 bylo schváleno. 
 
 
 
11. Informace o projektech a dotacích (RDA) 
 
1) Projekty realizované v roce 2019 a jejich stav 
 
a) Profesionalizace DSO ROH na rok 2019 – dotace ve výši 88 000 Kč byla během roku 2019 
využita na úhradu výdajů spojených na účetnictví, manažera svazku, správu webu a výdaje 
spojené s projektem Kačenčina pohádková říše (cedule a nálepky pro razítkovací místa a 
propagační předměty). Do konce roku 2019 bude podáno vyúčtování.  
 
b) U nás začíná pohádková říše – projekt byl finančně ukončen v srpnu, dne 1.8.2019 byla 
připsaná na účet celková dotace ve výši 48 841,27. Část dotace ve výši 20 988,58 EUR byla 
následně přeposlána polským partnerům, naše část ve výši 27 852,69 EUR byla převedena 
na účet EUF v GE Moneta.  Prvky z Pašerácké stezky a Stezky skřítka Frymbulína byly bez-
platně zapůjčeny do konce roku 2025 obcím Orlické Záhoří a Nový Hrádek. Podíl na dofinan-
cování stezek obce uhradily na účet DSO ROH. 5 let se budou dokládat zprávy o udržitelnosti 
projektu. 
 
 
2) Projekty pro rok 2020 
 
Dále manažerka svazku upozornila na možnost podání žádosti dotaci na:  
1) KHK – Program Regionální rozvoj 2020 – Podpora svazků obcí 
podání od 2. 12. 2019 do 9.1.2020 
rozmezí dotace: 30 000 – 100 000 Kč 
výše dotace: max. 70 % 
- uznatelné výdaje: neinvestiční výdaje bezprostředně spjaté s realizací projektu 
 
USNESENÍ VH/2/12/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    podání projektové žádosti na projekt Profesionalizace DSO Region Orlické hory 
v maximální výši uznatelných výdajů, tj. dotace 100 000 Kč + 30 % vlastní vklad. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:    23  členů      
Proti:                nikdo                  
Zdržel se hlasování:  nikdo 
    Usnesení VH/2/12/2019 bylo schváleno. 
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3) Aktuálně vyhlášené dotační programy pro obce byly rozdány v papírové formě 
a budou ještě rozeslány elektronicky všem členským obcím. 
 
 
12. Informace z DS OHP 

Paní Křížová informovala přítomné o aktuálním dění v DS OHP. Jedná se o vzniku destinační 
společnosti KHK. Město Rychnov nad Kněžnou chce vystoupit z DS OHP. V realizaci jsou pro-
jekty Žijeme spolu a Hrady a zámky nás spojují. 
 

 
USNESENÍ VH/2/13/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
bere na vědomí 
informace z DSO OHP. 
    Usnesení VH/2/213/2019 bylo schváleno 
 
 
13. Informace z Euroregionu Glacensis  
Pan Hudousek informoval o aktuálním dění v Euroregionu Glacensis. V současné době se při-
pravuje kulatý kalendář na rok 2020, který bude na téma méně známých turistických atrakti-
vit z území Euroregionu Glacensis. Na kongresu v Solnici bylo odsouhlaseno navýšení člen-
ských příspěvků o 2 Kč, tedy 6 Kč na obyvatele. Do 30.4.2020 je možné podávat mikropro-
jekty do PO4 – Spolupráce institucí a komunit. Dále pan Hudousek informoval o stavu strate-
gických projektů Euroregionu Glacensis – Česko-polská Hřebenovka a Tajemství vojenského 
podzemí. 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/2/14/2019 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
bere na vědomí 
informace z Euroregionu Glacensis. 
 
    Usnesení VH/2/14/2019 bylo schváleno 
 
14. Ostatní 
a) Informace ze Sdružení místních samospráv přednesl Zděnek Drašnar, předseda krajského 
sdružení. Dále apeloval, aby se obce přihlásily do soutěže Vesnice roku. 
 
b) Branky ČEZ – Rada se shodla, že se bude řešit jen nákup branek (ne příslušenství). Zá-
jemci zašlou požadavky paní Prýmusové na: g.prymusova@bacetin.cz  
 
c) Starosta Tomáš Kulhánek České Čermné přednesl základní pravidla první pomoci. 
 
15. Diskuze 
Nikdo z přítomných nezadal žádný příspěvek do diskuse. 
 
16. Závěr 
    Řídící valné hromady ukončila jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region 
Orlické hory v 16:30 hod. 
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mailto:g.prymusova@bacetin.cz
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Přílohy zápisu: 
č. 1 – Prezenční listina 
č. 2 – Zápisy z jednání Rad č. 4 a 5 
č. 3 – Hospodaření DSO od 1.1.2019 – 31.10.2019 
č. 4 – Změny rozpočtu č. 3/19 a 4/19 
č. 5 – Návrh rozpočtu na rok 2020 
č. 6 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 
 
 
 
 
 
 
V Bačetíně, 28.11.2019 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Michaela Prouzová 
 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Zdeněk Drašnar                    podpis: ……………………… 

 

 

 

Tomáš Vidlák                 podpis: ……………………… 

 

 

 

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

 

 


