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Věc : tisková zpráva z  jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28.6.2016  
 
V úterý 28.6.2016 se v Čenkovicích konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko.   
 
Starostky a starostové členských obcí Orlicka projednali řadu bodů, když k nejzásadnějším 
patřilo zřízení Centra společných služeb Orlicka, projekty cyklostezek nebo projekt 
monitorování kvality podzemních vod v Kyšperské synklinále.    
 
Projekt Centrum společných služeb Orlicka je projektem Svazu města a obcí ČR, kde je 
Orlicko partnerem. Obsahem činnosti centra je jednak  poskytování odborných poradenských  
služeb v samostatné i  přenesené působnosti členským obcím Orlicka s cílem ulehčit práci 
místních samospráv, jednak to je příprava a realizace projektů meziobecní spolupráce. 
Poradenská činnosti Centra společných služeb Orlicka bude také směrována k občanům 
regionu Orlicka, kteří budou mít možnost se v daných oblastech na centrum obracet.  Možnost 
poradenských služeb centra pro veřejnost bude zveřejněna v průběhu druhého pololetí tohoto 
roku.         
 
K projektům meziobecní spolupráce již řadu let patří příprava a následná realizace 
cyklostezek. V současné době  jsou dokončovány podklady včetně projektové dokumentace  
pro územní řízení na cyklostezky Letohrad – Pastviny a Žamberk – Pastviny a na 
cykloturistické propojení ze Žamberka do Rokytnice v Orlických horách. Do konce září 
proběhne výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní řízení cyklostezky 
Letohrad – Verměřovice – Jablonné nad Orlicí s odbočkou k podniku Formplast s.r.o. v 
Bystřeci. V jednání je rovněž převzetí investorství od Regionu Orlicko-Třebovsko na 
propojení z Písečné na stávající cyklostezku  Letohrad – Ústí nad Orlicí.       
 
Zásadním tématem pro celé Orlicko je kvalita pitné vody, která je získávána 
z hydrogeologické struktury Kyšperská synklinála. S pomocí Pardubického kraje a 
provozovatelů vodovodů  Orlicko přispívá k řešení jak stavu monitorovacích vrtů, tak i k  
vlastnímu monitorování jakosti podzemních vod     
 
Jako již tradičně díky příspěvku od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova (300 tis. 
Kč) schválilo Sdružení obcí Orlicko  dotační podporu dalším 6 malým památkám v obcích na 
území Orlicka, které budou do konce roku celkovým nákladem téměř 1,1 mil. Kč 
rekonstruovány, obce ze svých rozpočtů na malé památky tedy přispějí částkou 800 tis. Kč! 
Za dobu existence programu Malé památky Orlicka se počet rekonstruovaných památek 
v území blíží již ke stovce. Valná hromada rovněž schválila finanční podporu výročí 
v členských obcích Orlicka, kdy Sdružení obcí Orlicko v tomto roce finančně podpořilo 
konání šesti  akcí ve svých členských obcích celkovou částkou 50 tis. Kč.  
 
Starostové členských obcí si v rámci valné hromady také vyslechli prezentace MAS Orlicko a 
dále firem zabývajících se přípravou projektů k zateplení budov, likvidaci bioodpadů či 
optimalizací nákladů jističů přípojných míst elektrické energie. 
 
V Žamberku 28 .6. 2016        Petr Fiala 
       Předseda Sdružení obcí Orlicko  


