
 

 

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 8.3.2018 od 13.00 hodin v Podřezí, v obecním hostinci 
 
Přítomno: 19 zástupců obcí a 3hostů, viz prezenční listina, která je přílohou č. 2 tohoto     
                zápisu.    
Omluven: Obec Orlické Záhoří, Petra Novotná (Obec Ohnišov) – plná moc Gabriela Prýmu-
sová (příloha č.1), Obec Borová, Obec Bartošovice v O.h., Obec Dobré 
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 19 zástupců obcí s hlasovacím právem splňuje podmín-
ku pro usnášení. Poté přivítal přítomné starosta Podbřezí pan Antonín Novotný a předal zpát-
ky 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/1/1/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
1. 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 Rady 
6) Změna rozpočtu  
7) Schválení rozpočtu na rok 2018 
8) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 
9) Informace o projektech a dotacích (RDA) 
10) Ostatní 
11) Diskuse 

 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   19 členů      
Proti:                     nikdo    
Zdržel se hlasování: nikdo   
    Usnesení VH/1/1/2018 bylo schváleno. 
 
 
 
2. Ověřovatelé a pořizovatel zápisu   



 

 

    Předsedající valné hromady navrhl za ověřovatele zápisu Zdeňka Drašnara a Jaroslava 
Baška. Pořizovatelem zápisu paní Gabrielu Prýmusovou. 
 
   Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/1/2/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory schvaluje 
ověřovatele zápisu Zdeňka Drašnara a Jaroslava Baška. Pořizovatelem zápisu paní Gabrielu 
Prýmusovou. 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:   19 členů      
Proti:                     nikdo   
Zdržel se hlasování: nikdo 
    Usnesení VH/1/2/2018 bylo schváleno. 
 
4. Kontrola usnesení z minulé VH 
    Alena Křížová zhodnotila plnění usnesení z minulé VH, která se konala v Sedloňově. Bylo 
konstatováno, že všechna usnesení byla řádně splněna. Souhrnné usnesení z VH ze dne 
9.11.2017 v Sedloňově bylo doručeno jednotlivým členům DSO elektronickou poštou spolu se 
zápisem z VH.  
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/1/3/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
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 3x a to dne 21.11.17 v Deštné v O.h., dne 
8.12.17 v Kostelecké Lhotě a dne 11.1.18 v České Čermné. Zápisy s těchto uvedených jed-
nání jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 
V rámci bodu Informace z Rad vystoupil host pan Bukovský jako zástupce Mikroregionu Bělá. 
Představil svůj region a jeho aktivity. Závěrem projevil zájem o navázání vzájemné spoluprá-
ce na společných projektech tak, jak o tom bylo jednáno na Radě v listopadu 2017. 
 
    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. Změny rozpočtu č. 3 
Předsedkyně svazku seznámila přítomné změnami rozpočtu č. 3/2017. 
 
Změny rozpočtu jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  19 členů      
Proti:                     nikdo   



 

 

Zdržel se hlasování: nikdo 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/1/5/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
změny rozpočtu č. 3 ke dni 31.12.2018 
 
Usnesení VH/1/5/2018 bylo schváleno. 
 
7. Schválení rozpočtu na rok 2018 
Bylo konstatováno, že ve všech členských obcích DSO byl návrh rozpočtu na rok 2018 řádně 
vyvěšen jak na kamenné, tak i na elektronické vývěsní desce. Předložený návrh rozpočtu 
podrobně vysvětlila paní Křížová. Příjmy celkem jsou naplánovány ve výši 327,30 tis. Kč a 
celkové výdaje ve výši 223,24 tis. Kč. Celkový rozpočet je přebytkový +104,06 tis. Kč.  Stav 
financí na účtech DSO k 1. 1. 2018 je 1 234 688,71 Kč, stav hotovosti v pokladně 1 198,- Kč. 
Protože nebylo připomínek, bylo přikročeno k hlasování. Návrh rozpočtu tvoří přílohu č.  5 
tohoto zápisu.  
 
USNESENÍ VH/1/6/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
    návrh rozpočtu na rok 2018 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 327,30 tis. Kč a 
celkovými výdaji ve výši 223,24 tis. Kč. Rozhodným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění 
(paragrafy). 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:    19   členů      
Proti:      0                  
Zdržel se hlasování: 0 
    Usnesení VH/1/6/2018 bylo schváleno. 
 
8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 
Střednědobý výhled rozpočtu byl ve všech obcích vyvěšen jak na kamenné tak na elektronic-
ké vývěsce. Byl projednán rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021. Střednědobý výhled roz-
počtu je přílohou č. 6  tohoto zápisu. 
 
Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/1/7/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. schvaluje 
   Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021. 
 
Hlasování: 
Pro přijetí návrhu:  19 členů      
Proti:     0                   
Zdržel se hlasování: 0 
    Usnesení VH/1/7/2018 bylo schváleno. 
 
 



 

 

10. Informace o projektu U nás začíná pohádková říše 
Paní Prýmusová seznámila členy s dosavadní prací na projektu. Požádala je o součinnost při 
ověření správnosti údajů o razítkovacích místech. Členům rozešle pracovní verzi k připomín-
kování, na které mají reagovat cca do 14 dnů. Dále se členská základna shodla, že pokud to 
bude projekt vyžadovat, že uvolní prostředky na potřebné dofinancování společných věcí 
z rozpočtu svazku. Vše však projedná na další VH po předložení kalkulaci. 
 
    Předsedající valné hromady přednesla návrh na  
USNESENÍ VH/1/8/2018 
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory  
I. bere na vědomí 
   informace o projektu U nás začíná pohádková říše. 
 
11. ostatní 
 
- Paní Helena Kutanová pověřenkyně GDPR přednesla svou nabídku na služby členským ob-
cím. Paní Smažíková zjistí přesnou cenovou kalkulaci a zájem od obcí.  
 
 
12. Různé 
 
Starosta obce Zdobnice pan Novotný vysvětlil pokračující jednání o vodní nádrži Pěčín. Mís-
tostarosta Rokytnice v Orlických horách pan Mareš přednesl návrh usnesení za celé DSO 
ROH: 
Členové dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory nesouhlasí s pokračující přípravou na 
stavbu vodní nádrže Pěčín. 
Dosavadní podklady - studie proveditelnosti i předprojektová příprava - plně potvrdily, že 
existují alternativní zdroje zásobování obyvatel pitnou vodou v aglomeraci Hradec Králové a 
Pardubice. Jsou jimi především rezervy na existujících nádržích na Chrudimsku, případně vy-
užití nádrže Pastviny, dále pak možnost zapojení nevyužívaných zdrojů v Polické pánvi a ve 
Vysokomýtské synklinále. Požadujeme, aby další práce na přípravě VN Pěčín byly zastaveny a 
aby tento profil byl odstraněn z Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. 
Považujeme za důležité, aby příslušná ministerstva věnovala větší péči ochraně současných 
zdrojů pitné vody, rekonstrukci Vodárenské soustavy východní Čechy a zaměřila se na pro-
jektovou přípravu výše uvedených alternativ. Existence alternativních řešení také ukazuje, že 
umístění přehrady v nejpřísněji chráněných částech naší republiky, je legislativně nerealizo-
vatelné a i proto by od těchto plánu mělo být upuštěno. 
VH ukládá: zaslat usnesení Předsedovi Vlády ČR, ministrovi ŽP, ministrovi zemědělství, 
hejtmanovi Královéhradeckého kraje, radnímu pro životní prostředí a zemědělství Králové-
hradeckého kraje._ 
Paní předsedkyně navrhla, aby se pod uvedený dopis podepsal každý představitel obce jed-
notlivě, protože názor na tuto věc nebyl jednotný. Vznikla diskuse, že členové svazku nemají 
informace o plánovaném vodním dílu a chybí jim souvislosti. VH se shodla na odročení bodu 
jednání s tím, že DSO ROH se problémem chce zabývat. Pověřuje pana starostu Hudouska 
z Rokytnice v O.h. a Novotného ze Zdobnice přípravou presentace o vodní nádrži Pěčín 
v období 3-5/2018.  
 
13. Diskuse 
 
- termín další VH DSO ROH … předběžný datum 7.6.2018 



 

 

 
14. Závěr 
 Řídící valné hromady ukončila jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region Or-
lické hory v 15:30 hod. Další valná hromada se bude konat v Bartošovicích v O.h.. 
 
 
 
V Podbřezí, 10.3.2018 
 
 
 
    Zapsala: Gabriela Prýmusová 
 

 

 

 

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

 

Jaroslav Bašek                podpis: ……………………… 

 

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


