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Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Masarykovo nám. 510/6, 789 01  Zábřeh,  
IČ: 48428311 

Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,  

e-mail: miz@muzabreh.cz

 

 

 

Záznam jednání Valné hromady Mikroregionu Zábřežsko č. 6/2007 
konané dne 13.12. 2007 v Rovensku 

 

 

Jednání zahájeno ve 15:00 hod. 
Počet stran: 3 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 19 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášení schopná

+ 2 hosté (Ing. Barbora Balcárková – MěÚ Zábřeh, Ing. Jiří Skrott - EKIS Zábřeh) 

 

Program: 

 Informace POV 2008 – Ing. Balcárková. 

 II. rozpočtová změna 2007. 

 Rozpočet 2008 a rozpočtový výhled 2009 – 2011. 

 Schválení dokumentu Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007 – 2013. 

 Schválení dokumentu Územní energetická koncepce mikroregionu Zábřežsko. 

 Činnost Svazku v roce 2007 - závěrečné vyhodnocení projektu Strategie rozvoje Zábřežska pro 

období 2007 – 2013. 

 Den mikroregionu Zábřežsko 2008. 

 

Informace k POV 2008 

S aktuálními informacemi k Programu obnovy venkova 2008 seznámila přítomné Ing. Balcárková. 

POV 2008 se vztahuje na obce do 2 000 obyvatel a lze do něj podat jednu žádost. Olomoucký kraj 

přenáší aktivity spojené s administrací žádostí na jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP 
Zábřeh, ORP Šumperk).  

Důležité termíny POV 2008: 

15.1.2008   vyhlášení programu 

15.2.2008  příjem žádostí na příslušné ORP – příjem žádostí na podatelně ORP Zábřeh 
pouze do 14:30 hod. (rozhoduje razítko podatelny) 

po 28.4.2008   oznámení o přidělení/nepřidělení příspěvku 

do 31.12.2008  ukončení projektu vč. závěrečného vyhodnocení 
 

Činnost Svazku v roce 2007 - závěrečné vyhodnocení projektu Strategie rozvoje Zábřežska pro 

období 2007 – 2013 

Valná hromada byla informována o průběhu a závěrečném vyhodnocení projektu Strategie rozvoje 

Zábřežska pro období 2007 – 2013, který Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko v letošním roce 

realizoval. V rámci projektu vznikl strategický dokument Strategie rozvoje Zábřežska pro období  

2007 – 2013, proběhly akce Den Mikroregionu Zábřežsko a poznávací cesta Za příklady dobré praxe, 



 

 

 

2 

dále byly zrealizovány tři odborné semináře zaměřené na projektové řízení, strategické plánování a 

aktuální dotační možnosti. Byla také vydána dvě čísla Regionálního zpravodaje, vytvořeny webové 

stránky MAS Zábřežsko o.p.s., pro potřeby obcí mikroregionu pořízen datový projektor a zhotoveny 
prezentační letáky, které shrnují hlavní výsledky projektu. Pokračovat ve vydávání Regionálního 

zpravodaje se prozatím neuvažuje. 

 

Den mikroregionu Zábřežsko 2008 

Den mikroregionu Zábřežsko 2008 se uskuteční dne 31.5.2008 v Dubicku. Na tento projekt bude 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko podávat žádost do POV 2008. 

 

 

Usnesení: 

 07/12/13/01 

Valná hromada bere na vědomí informace podané Ing. Balcárkovou k POV 2008. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

19 19 0 0 

 

 

 07/12/13/02 

Valná hromada schvaluje II. rozpočtovou změnu 2007 v předloženém znění. II. rozpočtová 
změna 2007 byla schválena bez výhrad. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

19 19 0 0 

 

 

 07/12/13/03 

Valná hromada bere na vědomí přesuny ve výdajových položkách v předloženém rozpočtu 

Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2008. Výše příjmů, výdajů ani financování tímto 

nebude dotčena. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

19 19 0 0 

 
 

 07/12/13/04 

Valná hromada schvaluje rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2008,  

a to: 
Příjmy        Kč 222 000,-- 

Výdaje        Kč 297 000,-- 

Financování: zapojení zůstatku z minulých let   Kč   75 000,-- 

 
 a schvaluje rozpočtový výhled na roky 2009 – 2011 v upraveném znění. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

19 19 0 0 
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 07/12/13/05 
Valná hromada schvaluje dokument Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 

2007 – 2013. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

19 18 0 1 

 
 

 07/12/13/06 
Valná hromada schvaluje dokument Územní energetická koncepce mikroregionu Zábřežsko. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

19 16 0 3 

 

 

 07/12/13/07 
Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti Svazku v roce 2007 a vyhodnocení 

projektu Strategie rozvoje Zábřežska pro období 2007 – 2013 financovaného z POV 2007. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

19 19 0 0 

 
 

 07/12/13/08 
Valná hromada schvaluje podat žádost o dotaci do POV 2008 na akci Den mikroregionu 

Zábřežsko 2008, která se bude konat dne 31.5.2008 v obci Dubicko. Na akci je v rozpočtu 2008 

vyčleněno Kč 90 000,--, z čehož vlastní podíl bude činit Kč 36 900,-- a výše příspěvku z POV 
2008 Kč 53 100,--. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

19 19 0 0 

 

 

Různé: 
 

Přítomným zástupcům obcí byly proti podpisu předány dokumenty Integrovaná strategie rozvoje 
regionu Zábřežsko na období 2007 - 2013 a Územní energetická koncepce mikroregionu 

Zábřežsko, a to každý dokument 1x na CD. Ostatní zástupci obcí si mohou vyzvednout tyto 

dokumenty na CD proti podpisu, a to v sídle Svazku u K. Vitáskové.  
 

 

 

 
 

 

 
Zábřeh 14.12.2007 

zapsala: Ing. Kateřina Vitásková     Schválil: Ing. Zdeněk Kolář 

                                                                                          Předseda Svazku obcí  
                    Mikroregionu Zábřežsko 


