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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

 

 
 

 

 

Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 19 
konané dne 14.09.2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh 

 

 

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

 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 18 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 

 

 
Program: 

 
Zahájení a seznámení s programem 
 

1. Organizační směrnice „Upřesnění postupů účtování, evidence a inventarizace majetku Svazku 
obcí Mikroregionu Zábřežsko“ 

2. Organizační směrnice „Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky“ 
3. Aktualizace akčního plánu Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007 – 

2013 
4. Nová webová prezentace Svazku 
5. Projekt „Zmapování a marketing nevyužitých prostor“ 

6. Ostatní  
- projekt „ Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Mikroregionu 

Zábřežsko“ 
- nové webové stránky www.regionalnirozvoj.cz  

Ukončení jednání Valné hromady
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Usnesení: 

 
 10/09/14/01 

Valná hromada schvaluje organizační směrnici 01/2010 s názvem Upřesnění postupů 
účtování, evidence a inventarizace majetku Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

  
 

 10/09/14/02 
Valná hromada schvaluje organizační směrnici 02/2010 s názvem Podrozvaha a evidence pro 
zpracování přílohy účetní závěrky. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

 10/09/14/03 
Valná hromada schvaluje provedení aktualizace akčního plánu Integrované strategie rozvoje 
regionu Zábřežsko na období 2007 -2013. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 
 10/09/14/04 

Valná hromada bere na vědomí grafickou a obsahovou podobu nové webové prezentace 
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, která bude po ukončení přechodného testovacího období 
dostupná na www.zabrezsko.cz.  
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

 10/09/14/05 

Valná hromada bere na vědomí 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. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 
 

 10/09/14/06 
Valná hromada bere na vědomí projekt komunitního plánování na Zábřežsku „Vytvoření 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Mikroregionu Zábřežsko“, jehož partnerem je 
město Zábřeh. 
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

 

http://www.zabrezsko.cz/
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 10/09/14/07 

Valná hromada bere na vědomí informaci o nově vzniklých webových stránkách pro podporu 
rozvoje obcí a regionů www.regionalnirozvoj.cz.  
 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

18 18 0 0 

  

 
 
 
 
 
Zábřeh 15.09.2010    Schválil:     Ing. Zdeněk Kolář 
            předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  
 
 
Zapsala: Ing. Kateřina Krejčí    

http://www.regionalnirozvoj.cz/

