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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

Rada č. 17 záznam jednání 
konaná dne 31.1.2008, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 6 

 
Jednání zahájeno ve 13:00 hod.  

Počet stran: 2 

 

I. Prezence 

 

Přítomní:  

Rovensko: Stanislav Doleček 
Štíty:   Bc. Jiří Vogel  

Zábřeh:  Ing. Zdeněk Kolář  

   
tajemník: Ing. Kateřina Vitásková 

hosté:   Ing. arch. Václav Doležal (vedoucí Odboru rozvoje MěÚ Zábřeh) 

 

 II.  Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

 

1) Bere na vědomí (31_01_01) informace podané Ing. ach. Doležalem, vedoucím odboru rozvoje 

MěÚ Zábřeh, o možnosti zřídit Radu obcí pro udržitelný rozvoj území, která vyplývá ze zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

PRO: 3  

 
2) Schvaluje (31_01_02) projektový záměr Den mikroregionu Zábřežsko 2008. 

PRO: 3 

 

3) Schvaluje (31_01_03) předpokládaný rozpočet akce Den mikroregionu Zábřežsko 2008. 
PRO: 3 

 

4) Schvaluje (31_01_04) smlouvu o partnerství s MAS Zábřežsko o.p.s., na základě které budou obě 
smluvní strany rozvíjet spolupráci pro podporu společenských, kulturních a volnočasových aktivit 

směřujících k podpoře neformálního setkávání zástupců obcí i obyvatel regionu Zábřežska. 

PRO: 3 
 

5) Bere na  vědomí (31_01_05) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregionu 

Zábřežsko za rok 2007. Za přezkoumané období od 1.ledna 2007 do 30. listopadu 2007 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 
PRO: 3 

 

6) Souhlasí (31_01_06) s opravou chybného rozpočtového údaje v akčním plánu Integrované 
strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007 – 2013 a doporučuje Valné hromadě schválit 

opravený akční plán. 

PRO: 3 
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7) Bere na vědomí (31_01_07) sbírku obce Zborov na nový zvon do místní kaple sv. Jana Křtitele a 

neschvaluje přispět obci Zborov na pořízení nového zvonu. 

PRO: 3 
 

8) Schvaluje (31_01_08) harmonogram setkávání orgánů svazku pro rok 2008. 

PRO: 3 
Příloha: Harmonogram setkávání orgánů svazku pro rok 2008 

 

9) Bere na vědomí (31_01_09) ukončení vydávání Regionálního zpravodaje (evidenční číslo  

MK ČR E 17701) ke dni 31.12.2007 a zaznamenání ukončení jeho vydávání v evidenci 
periodického tisku Ministerstva kultury ke dni 10.1.2008. 

PRO: 3 

 
10) Bere na vědomí (31_01_10) návrh starosty města Zábřeh zadat dopracování aktualizace Územní 

energetické koncepce mikroregionu Zábřežsko. 

PRO: 3 
 

11) Bere na vědomí (31_01_11) žádost MAS Zábřežsko o.p.s. o příspěvek členských obcí 

mikroregionu Zábřežsko na její činnost v roce 2008 a doporučuje tuto žádost předložit 

k projednání na nejbližší Valné hromadě. 
PRO: 3 

 

Různé: 

Informace Ing. arch. Doležala:  

Rada obcí pro udržitelný rozvoj území vychází z § 9 zákona č. 183/2006 Sb. Pro správní obvod 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností může tuto Radu jako zvláštní orgán zřídit starosta obce 

s rozšířenou působností, se souhlasem obcí v jejím správním obvodu. Na jednání Rady obcí musí být 
přítomen zástupce kraje. Rada obcí projednává územně analytické podklady pro správní obvod 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností a vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný 

rozvoj území a vydává k nim na základě výsledků projednání příslušnému pořizovateli své stanovisko, 
popřípadě své vyjádření. Její zřízení je podmínkou pro získání dotace na územně analytické podklady. 

 

Termín dalšího jednání Rady mikroregionu:   dle dohody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Schválil: Ing. Zdeněk Kolář 
                                                                                předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

 

 
Dne 1.2.2008 zapsala:  Ing. Kateřina Vitásková 


