Zpráva o činnosti Dobrovolného svazku obcí Orlice
za období 2014
Dobrovolný svazek obcí Orlice byl založen zakladatelskou smlouvou dne 15. 7. 2003. V současné
době má 17 členských obcí s celkovým počtem 14.584 osob (stav k 1. 1. 2014). Jeho členy jsou
obce: Borovnice, Častolovice, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny – Ledská, Chleny, Kostelec
nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Lhoty u Potštejna, Olešnice, Potštejn, Svídnice, Tutleky,
Vrbice, Záměl a Zdelov.
Předmětem jeho činnosti je především řešení úkolů z oblasti cestovního ruchu, cykloturistiky a
navazující infrastruktury, ochrany životního prostředí, školství, zdravotnictví, kultury, požární
ochrany, zabezpečování správy veřejného pořádku, veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadné zpracování, využití nebo
zneškodnění, zdokonalování inženýrských sítí, zlepšování dopravní obslužnosti daného území,
spolupráce s ostatními svazky obcí, včetně zahraniční spolupráce.
V roce 2014 činily celkové náklady 759 907,32 tis. korun celkové výnosy 686 133,33 tis. korun.
Plnění k 31. 12. 2014 k upravenému rozpočtu je 99,4%. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014
- 73 773,99 tis. korun.

Nejvýznamnější aktivity v roce 2014:
V roce 2014 proběhlo nové jmenování předsedy, místopředsedy, Výboru a Kontrolního výboru
DSO Orlice. Dne 17. 12. 2014 na shormáždění starostů byl jako předseda svazku jmenován pan
František Kinský. Místopředsedou DSO Orlice byl jmenován pan Petr Vondráček. Do Výboru DSO
Orlice byl jmenován: pan František Kinský, Pert Vondráček, Jiří Kaplan, Petr Dostál, Oldřich
Moravec. Jmenování Kontrolní výbor DSO Orlice: Drahomíra Kuběnková, Miroslav Bozetický,
Luboš Kunrat. V roce 2014 se jednou sešel Výbor DSO Orlice a pětkrát shromáždění starostů
DSO Orlice.
DSO Orlice obdrželo z Programu obnovy venkova KHK dotaci na nákup vybavení a pořízení
mobiliáře pro cykloturistiku v Orlici. Ve výši 159 400 tis. korun.
Další dotace, která byla svazku přidělena, byla ve výši 42 500 tis. korun z dotačního titulu
„Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje“ na realizaci projektu „Úroky z úvěru
cyklostezka „Čestice-Častolovice-Kostelec nad Orlicí“.
Jak už je tradicí i v roce 2014 proběhl další ročník Otvírání cyklosezony. Tentokrát již 9.
Registrovaných účastníků bylo 490, trasa byla dlouhá necelých 22 km. Učastnili se jí jak rodiče
s malými dětmi, tak i zkušení cyklisté. Tato akce se stává rok od roku oblíbenější.
Dobrovolný svazek obcí ORLICE uzavřel 7. 2. 2013 s ČSOB a.s. smlouvu o poskytnutí
krátkodobého investičního úvěru na předfinacování projektu „Cyklostezka Čestice-ČastoloviceKostelec nad Orlici“. Celková výše úvěru činila 12 mil. Kč se splatností do 25. 1. 2014.
Dotace vyplacená v r. 2013 ÚRR v částce 7, 39 mil. Kč. Svazek tak z celkového zadlužení ve výši
12 mil. Kč splatil „pouze“ 7,5 mil. Kč. Dodatkem k úvěrové smlouvě byla splatnost zbylé částky

úvěru ve výši 4,5 mil. Kč prodloužena až do r. 2022. V roce 2014 bylo splaceno 504 000 tis.
korun. Celková výše úvěru ke spalení činí k 31. 12. 2014 3 996 000.
Informace o DSO Orlice a
www.svazekobciorlice.cz.
Vypracovala dne 1. 06. 2015
Petra Špaňhelová.
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