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. 18

konané dne 08.06.2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh

Jednání zahájeno ve 13:00 hod.
Počet stran: 3

Přítomni: dle prezenční listiny

Přítomno 24 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná
Hosté: Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Jiří Jůza (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jiří Míšek (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Hana Urbánková (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zdeněk Kocourek (Krajský úřad Olomouckého kraje)
Ladislav Růžička (Krajský úřad Olomouckého kraje)
Josef Veselský (Krajský úřad Olomouckého kraje)
Michaela Pruknerová (Krajský úřad Olomouckého kraje)
Zuzana Ochmanová (Krajský úřad Olomouckého kraje)

Program:
Zahájení a seznámení s programem
1.
2.
3.
4.

Závěrečný účet Svazku za rok 2009
Zpráva ze Dne mikroregionu Zábřežsko 2010
Různé – nabídka společnosti Wisconsin Eng. CZ Prostějov
Diskuse se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ředitelství silnic
a dálnic ČR (Brno, Olomouc) – rychlostní komunikace I/44
5. Diskuse se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje – projekt „Využití obnovitelných zdrojů
energie a druhotných surovin při výrobě papíru
v průmyslové zóně v Zábřehu“
Ukončení jednání Valné hromady

1

Usnesení:
10/06/08/01
Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok
2009 dle přiloženého Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2009 včetně
Zprávy
o
výsledku
hospodaření
Svazku
za
rok
2009
bez
výhrad.
hlasování
přítomno
24

pro

proti

23

0

zdrželo se
hlasování
1

10/06/08/02
Valná hromada bere na vědomí informace o Dni mikroregionu Zábřežsko 2010, který se
uskutečnil dne 22.05.2010 ve Štítech.
hlasování
přítomno
24

pro

proti

24

0

zdrželo se
hlasování
0

10/06/08/03
Valná hromada bere na vědomí nabídku společnosti Wisconsin Eng. CZ Prostějov a souhlasí
s uskutečněním prezentace výrobků této společnosti v Prostějově na výjezdním zasedání Valné
hromady.
hlasování
přítomno
24

pro

proti

22

0

zdrželo se
hlasování
2

10/06/08/04
Valná hromada bere na vědomí informace o silnici I/44 podané zástupci Ředitelství silnic
a dálnic ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje.
hlasování
přítomno
24

pro

proti

24

0

zdrželo se
hlasování
0

2

Diskuse k problematice silnice I/44
Zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR společně se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje (Ing.
Kocourek, Ing. Růžička) ve zkratce představili přítomným zástupcům obcí projekt plánované rychlostní
silnice I/44, především v úseku kolem města Zábřeh. Následně byly diskutovány legislativní překážky
realizace projektu, úskalí majetkových vztahů, nemožnost realizace mimoúrovňové křižovatky se silnicí
II/315 (Zábřeh – Leštinská).
Práce na projektu ze strany ŘSD ČR – Správa Brno jsou ukončeny a po dokončení auditu investičního
záměru „Přeložka silnice I/44 Mohelnice – Šumperk“ byl projekt předán k řešení ŘSD ČR – Správa
Olomouc.
Diskuse k problematice projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin
při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“
Se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje (Ing. Veselský, Ing. Pruknerová, Ing. Ochmanová) byla
ve věci projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru
v průmyslové zóně v Zábřehu“ diskutována problematika znečištění ovzduší a způsob stanovování stupně
znečištění ovzduší v Olomouckém kraji. Starosta obce Rájec dále poukázal na mylné informace uvedené
v měsíčníku Olomoucký kraj /ročník 8/ vydání 5/ strana 3 a navrhl požadovat po Olomouckém kraji
nápravu. Zástupcům KÚOK byly představeny také další, z pohledu obcí MiZ problémové oblasti, které jsou
spojeny s realizací tohoto projektu (zásobování biomasou, zvýšený provoz na komunikacích,...).
Ve vztahu k projektu byla diskutována také problematika procesu EIA a kompetence KÚOK v přenesené
působnosti. Zástupci KÚOK přítomným potvrdili, že opravný prostředek ke stanovisku EIA neexistuje.

Zábřeh 10.06.2010

Schválil:

Ing. Zdeněk Kolář
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

zapsala: Ing. Kateřina Krejčí
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