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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 7 

ze dne 09.06.2016, Zábřeh 
 

 
Jednání zahájeno ve 14:00 h 

Počet stran: 2 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 20 zástupců členských obcí ze 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 

 

Program: 
1. Závěrečný účet 2015 

2. II. rozpočtová změna roku 2016 
3. Informace o aktualizaci územně analytických podkladů (MěÚ Zábřeh – Ing. arch. Vladimíra 

Manďáková) 

4. Setkání zástupců MIZ se zástupci mikroregionu Mohelnicko 14.06. 
5. Vzdělávací seminář 

6. Ostatní  
 

 

Usnesení: 

16/06/09/01 
VH schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 a Závěrečný účet 
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

Svazku za rok 2015 bez výhrad. 
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

16/06/09/02 
Schvaluje II. rozpočtovou změnu 2016. 

PRO: 19  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

V průběhu jednání dorazil starosta Nemile Ing. Petr Šimek. Přítomno je nyní 20 zástupců členských obcí. 

16/06/09/03 
Bere na vědomí informace MěÚ Zábřeh o aktualizaci územně analytických podkladů. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

V rámci bodu 5) vzdělávací seminář se starostky a starostové shodli, že minimální počet 5 účastníků není 
problém naplnit. Dohodli se, že není potřeba hlasovat o navrženém usnesení: „Souhlasí/nesouhlasí 

s uskutečněním vzdělávacího semináře se zaměřením na nový zákon o zadávání veřejných zakázek, 

prováděcí právní předpisy a zákon o registru smluv.“ 
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Diskuze:  

Bc. Vařeková – žádá všechny starostky a starosty o informaci, zda budou obce pořádat nějakou významnou 

akci od 18. červenci 2016. Bc. Vařeková bude v rádiu prezentovat mikroregion Zábřežsko a nabízí, že by 
odprezentovala v případě možnosti, pozvánky na akce, které probíhají v MiZ. Informace o akcích posílejte 

Ing. Kateřině Krejčí, případně Ing. Daliborovi Bartoňovi na e-mail.  

Starosta Šincl navrhl zabývat se propagačními materiály mikroregionu Zábřežsko. Starosta Hampl dodal, že 

propagační materiály by mohly mít zábavnou formu a jako příklad ukázal propagační materiály, které byly 

vytisknuty jako pracovní sešit s různými úkoly, které se vztahují k danému regionu. Samotné materiály by 
se mohli vztahovat k historickým událostem, kulturním památkám, spisovatelům, malířům, atd., a mohly 

by tím být využitelné i pro výuku ve školách. 

Starosta Hrabové informoval o možnostech zapojení se do soutěže Vesnice roku a apeloval na ostatní, aby 

se v příštích letech do soutěže také přihlásili. Pozval všechny přítomné na 15. – 17.6. 2016, kdy do Hrabové 
přijede komise v souvislosti se soutěží Vesnice roku.  

 

Dne 09.06.2016 zapsal Ing. Dalibor Bartoň 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko     


