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I. Prezence - přítomní 

Dubicko: Mgr. Václav Hampl 
Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 

Rovensko: Josef Šincl 
Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 
 

II. Rada mikroregionu: 

12/11/01 
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 12.11.2015 dle předloženého návrhu. 

PRO: 4 

12/11/02 

Doporučuje obcím mikroregionu Zábřežsko, které jsou zřizovateli základních škol se 2. stupněm, 

zapojení do projektu Příběhy našich sousedů, který realizuje nezisková organizace POST BELLUM.  
PRO: 4 

12/11/03 
Bere na vědomí prezentaci mapového serveru města Zábřeh. 

PRO: 4 

12/11/04 

Doporučuje VH schválit rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2016, a to: 

Příjmy 178.000,00 Kč 
Výdaje      1.997.367,94 Kč 

Financování (zapojení zůstatku z minulých let) 1.819.367,94 Kč 
a rozpočtový výhled na roky 2017–2019. 

PRO: 4 

12/11/05 
Doporučuje VH schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  uzavřené dne 

22.06.2015 s obcí Rájec. Dodatek č. 1 narovnává skutečnou 10% spoluúčast obce Rájec na realizaci 
projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko“ 
a upravuje výši poskytnuté investiční dotace na částku ve výši 11.827,75 Kč a doporučuje VH tuto 

dotaci přijmout. 
PRO: 4 

12/11/06 
Doporučuje VH schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  uzavřené dne 

22.06.2015 s obcí Rájec. Dodatek č. 1 narovnává skutečnou 10% spoluúčast obce Rájec na realizaci 
projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko“ 
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a upravuje výši poskytnuté neinvestiční dotace na částku ve výši 1.621,40 Kč a doporučuje VH tuto 

dotaci přijmout. 

PRO: 4 

12/11/07 

Schvaluje smlouvu o zajištění udržitelnosti projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů 
v části území Mikroregionu Zábřežsko“ mezi Svazkem a MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, 788 33 

Hanušovice, IČ: 277 77 146. Podpora v době udržitelnosti projektu bude poskytována bezúplatně. 

PRO: 4 

12/11/08 

Schvaluje neprodloužit pojištění mobilního podia. 
PRO: 4 

12/11/09 

Bere na vědomí termín dílčího přezkoumání hospodaření Svazku, a to dne 13.11.2015.  
PRO: 4 

12/11/10 
Doporučuje VH zmocnit RMiZ v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění k provádění rozpočtových opatření za rok 2015 v plném rozsahu, a to jak na straně 
příjmů rozpočtu, tak i na straně výdajů rozpočtu. Zmocnění RMiZ k provádění rozpočtových opatření 

roku 2015 v plném rozsahu je platné pro období od 27.11.2015 do 12.02.2016. 

PRO: 4 
 

 
III. Informace bez usnesení: 

Příběhy našich sousedů 

Na jednání byl zástupkyní neziskové organizace POST BELLUM, Mgr. Zuzanou Ouhrabkovou, 
prezentován projekt Příběhy našich sousedů, který spadá pod aktivity Paměti národa. Jedná se o několik 

let zavedený a osvědčený vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních 
škol, který propojuje mediální výchovu s výukou moderních dějin a občanským vzděláváním. Na jednání 

byly diskutovány podrobnosti realizace projektu. Výsledkem jednání je doporučení členským obcím 
mikroregionu, které jsou zřizovateli základních škol se 2. stupněm, zapojit se do tohoto projektu. 

Informace o projektu lze získat na http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/o-projektu/. Kontaktní 

osoba: Mgr. Zuzana Ouhrabková, zuzana.ouhrabkova@postbellum.cz, tel. 730 648 096. 

Exkurze do spalovny v Brně 

RMiZ bylo předloženo pozvání na exkurzi do spalovny v Brně, která se uskuteční 24.11.2015 
a je organizována MAS Horní Pomoraví. 

Podpora územně plánovacích dokumentací pro rok 2016 

Starostům je touto cestou předávána informace Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh 
o programu „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Konkrétní informace lze získat na stránkách MMR http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-
politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-

obci-(1)/Rok-2016-–-Podprogram-Podpora-uzemne-planovacich-dokumentaci-obci-–.  

V případě dotazů se neváhejte obrátit na MěÚ Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování – 
Ing. arch. Vladimíra Manďáková, vladimira.mandakova@muzabreh.cz, tel. 583 468 237. 

 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 18.11.2015 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r. 

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 
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