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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

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 17 
konané dne 16.3.2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh 

 
 

 
Jednání zahájeno v 13:00 hod. 
Počet stran: 4 
 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomno 22 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 
 

Hosté:  Stanislava Macková (Turistické informační centrum Štíty),  
Ing. arch. Václav Doležal (vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
MěÚ Zábřeh) 

 

 
Program: 

 
Zahájení a seznámení s programem 
 

1. Den mikroregionu Zábřežsko 2010 
2. Projekt „Rozvoj volnočasových aktivit Zábřežsko“ 
3. Inventarizace majetku a závazků Svazku za rok 2009 
4. Zpráva o hospodaření Svazku za rok 2009 
5. I. rozpočtová změna 2010 
6. POV 2010 – nepodání žádosti 
7. Různé – nástěnné mapy MiZ 

   - silnice I/44 (Ing. arch. Václav Doležal, MěÚ Zábřeh)  
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Usnesení: 
 

 10/03/16/01 
Valná hromada bere na vědomí informace o konání a organizaci Dne mikroregionu 
Zábřežsko v roce 2010. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

22 22 0 0 

  
 

 10/03/16/02 
Valná hromada souhlasí s realizací projektu „Rozvoj volnočasových aktivit Zábřežsko“, 
jehož záměrem je vybudovat hřiště v obcích Kamenná, Postřelmov, Štíty a Zvole. Projekt 
bude realizován pouze v případě získání dotace z Regionálního operačního programu 
Střední Morava v rámci jeho 18. výzvy. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

22 22 0 0 

 
 

 10/03/16/03 
Valná hromada souhlasí se zřízením samostatného bankovního účtu u ČSOB a.s., který 
bude vázán pouze k projektu „Rozvoj volnočasových aktivit Zábřežsko“a bude zřízen 
pouze v případě získání dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava 
v rámci jeho 18. výzvy. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

22 22 0 0 

 
 

 10/03/16/04 
Valná hromada schvaluje inventarizační zápis inventarizační komise o výsledku 
inventarizace majetku a závazků Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 
31.12.2009. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

22 22 0 0 

 
 

 10/03/16/05 
Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za 
rok 2009. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

22 22 0 0 
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 10/03/16/06 
Valná hromada schvaluje I. rozpočtovou změnu 2010 dle předloženého návrhu. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

22 22 0 0 
 
 

 10/03/16/07 
Valná hromada bere na vědomí, že do POV 2010 nebylo možné za Svazek podat žádost 
o příspěvek na projekt „Rozvoj turistiky na Zábřežsku“.  Tento projekt nevyhovoval 
podporovaným aktivitám z POV 2010. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

22 22 0 0 
 

 

 10/03/16/08 
Valná hromada bere na vědomí informace týkající se průběhu zpracování nástěnných 
map mikroregionu Zábřežsko. 

 
hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

22 22 0 0 

  
 

 10/03/16/09 

Valná hromada bere na vědomí informace o připravované silnici I/44 a sjezdu u 
Zábřeha. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

21 21 0 0 
 
 

Informace ke Dni mikroregionu Zábřežsko 

Den mikroregionu Zábřežsko se bude konat dne 22. května 2010 ve městě Štíty společně 
s tradičním štíteckým jarmarkem. Slečna Macková seznámila přítomné s plánovaným 
průběhem akce a představila prostory, ve kterých budou umístěny stánky obcí, malá kopaná, 
stolní tenis, prezentace místních podnikatelů, fotografická výstava. 
 

Informace ke zpracování nástěnných map 

V současné době probíhají korekce map. Obcím byly zaslány náhledy jejich katastru 
k odsouhlasení. Na základě uzavřené smlouvy bude dílo hotové v termínu do 30. dubna 2010. 
Poté budou nástěnné mapy předány jednotlivým obcím. 

 
Informace k přípravě přeložky silnice I/44 

Ing. arch. Doležal seznámil Valnou hromadu se záměrem, který město Zábřeh připravuje 

podniknout v rámci přípravy přeložky silnice I/44. Realizace této komunikace se 
bytostně dotýká nejen našeho regionu Zábřežska, ale má velký význam pro celou 
severní část Olomouckého kraje. V současné době dochází z úsporných důvodů 
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k revizi připravovaných úseků a odsunování realizace této komunikace. Město Zábřeh 
by se při jednáních s vedoucími pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje i 
Ředitelství silnic a dálnic ČR rádo opřelo o podporu Svazku obcí Mikroregionu 
Zábřežsko a uvítalo by, kdyby Svazek na příští Valné hromadě zaujal k této 
problematice společné stanovisko. 
Přítomným byly písemně předány konkrétní informace o postupu příprav a záměru 
města Zábřeh. 
 
 
 
 
 
 
 
Zábřeh 19.3.2010    Schválil:     Ing. Zdeněk Kolář 
       předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  
 
 
zapsala: Ing. Kateřina Vitásková    


