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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 4 

ze dne 29.09.2015, OÚ Postřelmov 
 

 
Jednání zahájeno ve 14:00 h 

Počet stran: 2 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Přítomno 18–20 zástupců členských obcí ze 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 

 

Program: 
1. Projekt „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území mikroregionu Zábřežsko“  

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí dotace 

 dodatky k VPS o poskytnutí dotace (Postřelmov, Brníčko) 

2. II. rozpočtová změna 
3. Ostatní – spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s. 
 

 

Usnesení: 

Přítomno 18 zástupců členských obcí. 

15/09/29/01 

Schvaluje přijetí dotace ve výši 1.696.309,56 Kč z Operačního programu Životní prostředí na realizaci 

projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko“, reg. 
číslo projektu CZ.1.02/4.1.00/15.27688, která byla Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko přiznána na základě 

rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného dne 10.09.2015 Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 
1442/65, 100 00 Praha 10.  

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/09/29/02 

Schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory mezi Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko a Státním fondem 

životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, číslo smlouvy 15244314, v rámci 
projektu „Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko“, reg. 

číslo projektu CZ.1.02/4.1.00/15.27688, který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
v celkové výši 94.239,00 Kč a tuto podporu přijímá. 

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Přítomno 20 zástupců členských obcí. 

15/09/29/03 

Schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  uzavřené dne 13.08.2015 s obcí 
Postřelmov. Dodatek č. 1 narovnává skutečnou 10% spoluúčast obce Postřelmov na realizaci projektu 

„Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko“ a upravuje výši 
poskytnuté neinvestiční dotace na maximální částku ve výši 28.237,- Kč a tuto dotaci přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
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15/09/29/04 

Schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  uzavřené dne 22.06.2015 s obcí 

Brníčko. Dodatek č. 1 narovnává skutečnou 10% spoluúčast obce Brníčko na realizaci projektu „Systém 
odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko“ a upravuje výši poskytnuté 

neinvestiční dotace na maximální částku ve výši 9.729,- Kč a tuto dotaci přijímá. 
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/09/29/05 

Schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  uzavřené dne 22.06.2015 s obcí 
Brníčko. Dodatek č. 1 narovnává skutečnou 10% spoluúčast obce Brníčko na realizaci projektu „Systém 
odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko“ a upravuje výši poskytnuté 
investiční dotace na maximální částku ve výši 33.392,- Kč a tuto dotaci přijímá. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

15/09/29/06 

Schvaluje II. rozpočtovou změnu 2015. 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Přítomno 19 zástupců členských obcí. 

15/09/29/07 
Doporučuje obcím vstup do spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. 

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

 

Informace bez usnesení: 

Spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s. 
Na jednání byla otevřena a diskutována otázka nakládání s odpady. Skládkování zbytkového komunálního 

odpadu nebude od r. 2024 možné. V současnosti jsou hledány jiné cesty, jak s těmito odpady nakládat. 

Předpokládá se, že společná likvidace zbytkového odpadu by do budoucna měla být nejekonomičtější. 
Z hlediska obcí je podstatné mít možnost ovlivnit tok zbytkového komunálního odpadu tak, aby byl 

směrován na zařízení s nejvýhodnějšími podmínkami pro celý systém a maximalizoval využití odpadů. Za 
tímto účelem v Olomouckém kraji vznikl spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s. Spolek má zájem sdružit 

co největší počet obcí Olomouckého kraje, zajistit jim jednotnou cenu za 1 tunu zbytkového komunálního 

odpadu bez ohledu na dopravu a pro budoucího investora připravit garantovanou kapacitu odpadu. Při 
hlasování má každá členská obec spolku 1 hlas. Na základě diskuse VH přijala doporučující usnesení. 

Dne 01.10.2015 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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


