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. 38 zápis jednání

konaná dne 07.09.2010, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Jednání zahájeno ve 13:30 hod.
Počet stran: 2

I. Prezence
Přítomní:
Dubicko:
Postřelmov:
Rovensko:

Josef Sobotík
Jaroslav Nimrichtr
Stanislav Doleček

tajemnice:

Ing. Kateřina Krejčí

II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko:
1) Bere na vědomí (07/09/01) kontrolu plnění usnesení k 31.08.2010 dle předloženého návrhu.
PRO: 3
2) Doporučuje Valné hromadě schválit (07/09/02) organizační směrnici 01/2010 s názvem
Upřesnění postupů účtování, evidence a inventarizace majetku Svazku obcí Mikroregionu
Zábřežsko.
PRO: 3
3) Doporučuje Valné hromadě schválit (07/09/03) organizační směrnici 02/2010 s názvem
Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky.
PRO: 3
4) Doporučuje Valné hromadě schválit (07/09/04) provedení aktualizace akčního plánu
Integrované
strategie
rozvoje
regionu
Zábřežsko
na
období
2007-2013.
PRO: 3
5) Schvaluje
PRO: 3

(07/09/05)

II.

rozpočtovou

změnu

2010

dle

předloženého

návrhu.

6) Bere na vědomí (07/09/06) konečnou grafickou a obsahovou podobu nové webové prezentace
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, která bude po ukončení přechodného testovacího období
dostupná
na
www.zabrezsko.cz.
PRO: 3

1

7) Bere na vědomí (07/09/07) informace o průběhu zapojení Svazku do projektu „Zmapování a
marketing nevyužitých prostor“. O zřízení databáze nemovitostí a postupu při zápisu dat do této
databáze
byly
elektronicky
informovány
všechny
členské
obce
Svazku.
PRO: 3
8) Bere na vědomí (07/09/08) Definitivní přiznání dotace ve výši 214 000,- Kč z prostředků
Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro projekt
„Územní energetická koncepce – Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko“, který byl realizován v roce
2006. Podmínky pro čerpání dotace byly splněny a projekt je ze strany poskytovatele dotace
formálně uzavřen.
PRO: 3
9) Bere na vědomí (07/09/09) informace ve věci projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie a
druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“, které obec Rájec zaslala
Svazku v červenci 2010.
PRO: 3
10) Souhlasí (07/09/10) s propagací Svazku na veletrhu URBIS INVEST 2010, který se uskuteční ve
dnech 13. – 17.9.2010 v Brně. Region Zábřežska bude propagován v rámci prezentace města
Zábřeh.
PRO: 3
11) Bere na vědomí (07/09/11) možnost zapojit se do projektu Centra pro komunitní práci střední
Morava s názvem E-homer.cz – Hodnocení udržitelného rozvoje venkova.
PRO: 3

Termín dalšího jednání Rady mikroregionu:

dle dohody

Schválil:
Ing. Zdeněk Kolář
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Dne 09.09.2010 zapsala: Ing. Kateřina Krejčí
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