Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz
www.zabrezsko.cz

Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 9
ze dne 16.03.2017, Zábřeh
Jednání zahájeno ve 14:00 h
Počet stran: 2

Přítomni: dle prezenční listiny

Přítomno 18 zástupců členských obcí ze 30 – Valná hromada je usnášeníschopná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Inventarizace majetku a závazků roku 2016
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2016
Nabídka na školení Ideal education s.r.o.– měkké dovednosti
Ostatní





web MIZ kalendář akcí
Den mikroregionu
starosta Rovensko
starosta Zvole

Usnesení:
17/03/16/01
VH schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku
a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko ke dni 31.12.2016. Při
inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/03/16/02
VH bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2016.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/03/16/03
VH schvaluje Zprávu o činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/03/16/04
VH schvaluje, že projekt realizace plánu společných zařízení KoPÚ obce Zvole patří mezi priority rozvojové
strategie mikroregionu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
17/03/16/05
VH schvaluje zavedení registru plánu strategického rozvoje obcí mikroregionu a jejich začlenění do plánu
strategického rozvoje Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

17/03/16/06
VH schvaluje pořízení dokumentu Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko na období 2018–2024
do částky 150.000,- Kč a pověřuje Radu mikroregionu k zajištění zpracování dokumentu.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Informace bez usnesení:
Nabídka na školení Ideal education s.r.o.– měkké dovednosti
Délka kurzu 3-5 dní navrhovaná v nabídce je nevyhovující. Školení koncipovat jako 1-2 denní s lokací mimo
území působnosti obcí mikroregionu Zábřežsko. Cílem je dosáhnout maximální možné soustředěnosti bez
možnosti odbíhat k pracovním povinnostem.
Kalendář akcí na webu mikroregionu
Informace o akcích pořádaných v obcích mikroregionu Zábřežsko je možné zveřejňovat v kalendáři akcí na
www.zabrezsko.cz. Data určená ke zveřejnění (minimálně název akce, datum a místo konání a hodina
začátku) lze zasílat na miz@muzabreh.cz. Systém umožňuje v kalendáři akcí zveřejňovat také elektronické
plakáty, a to ve formátu *.jpeg.
Den mikroregionu Zábřežsko
Uskutečnění Dne mikroregionu v roce 2017 bylo rozjednáno ve městě Zábřeh, neuskuteční se. Společenská
akce je zamýšlena v obci Rovensko.
V roce 2018 bude Den mikroregionu pořádat Postřelmov. Předpokládá se zaměření akce na kulturu.
Příspěvky pana starosty Rovenska
Pan starosta Rovenska k projednání otevřel několik bodů:
 nedostatek obvodních a zubních lékařů – všeobecná diskuse, jak v této věci může pomoci mikroregion;


manažer mikroregionu – starosta Šincl navrhuje, aby osoba manažera mikroregionu byla zaměstnaná
na plný úvazek a věnovala se pouze mikroregionu a potřebám členských obcí; protinávrh starosty Johna
– maximálně využívat MAS Horní Pomoraví, které se na služby obcím zaměřuje;



informace poslanců Poslanecké sněmovny a ze Zastupitelstva Olomouckého kraje – starosta Šincl
navrhuje zvát na jednání Valné hromady mikroregionu politiky za náš region, kteří by měli sdělit, na čem
aktuálně pracují;



konkrétní problémy obcí, se kterými obce potřebují ze strany mikroregionu pomoci na vyšší úrovni,
zaslat na miz@muzabreh.cz; soupis bude projednán na následující VH;



kalendář mikroregionu – starosta Šincl jej navrhuje vydat na rok 2018; přítomní starostové se shodli
na nástěnném měsíčním kalendáři; podklady posílat panu Šinclovi na starosta@rovensko-morava.cz.

Dne 20.03.2017 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r.
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
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