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Zápis z 18. jednání Rady mikroregionu 

konaného 26.05.2017, MěÚ Zábřeh 

 
Jednání zahájeno v 8:00 h  
Počet stran: 3 

 
I. Prezence – přítomní 

Dubicko:  Mgr. Václav Hampl 

Štíty:   Bc. Jiří Vogel 
Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 
II. Program: 

1. Kontrola usnesení 
2. I. rozpočtová změna 2017 

3. Závěrečný účet Svazku za rok 2016 

4. Registr plánu strategického rozvoje obcí mikroregionu Zábřežsko 
5. Žádost o zapůjčení podia 

6. Zábřežsko kompostuje – veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
7. Ostatní 

 

III. Rada mikroregionu: 

26/05/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 26.05.2017 dle předloženého návrhu. 
PRO: 3 

26/05/02 
Doporučuje VH schválit I. rozpočtovou změnu 2017. 

PRO: 3 

26/05/03 
Doporučuje VH schválit celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016 

a Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2016 bez výhrad. 

PRO: 3 

26/05/04 
Doporučuje VH schválit Registr plánu strategického rozvoje obcí mikroregionu Zábřežsko. 

PRO: 3 

26/05/05 

Souhlasí se zapůjčením podia obci Ruda nad Moravou na uskutečnění akce Obecní veselice 2017 Český 

rozhlas Olomouc. 
PRO: 3 

26/05/06 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 

Dubicko, IČ: 003 02 538, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude 
příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 211.100 Kč na spolufinancování části projektu Zábřežsko  
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kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, a tuto dotaci přijmout. 

PRO: 3 

26/05/07 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

poskytovatelem, obcí Dubicko, IČ: 003 02 538, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, 
na základě které bude příjemci poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 1.167.900 Kč 

na předfinancování části projektu Zábřežsko kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, 

a tuto finanční výpomoc přijmout. 
PRO: 3 

26/05/08 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí Horní 

Studénky, IČ: 006 35 944, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude 

příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 131.000 Kč na spolufinancování části projektu Zábřežsko 
kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, a tuto dotaci přijmout. 

PRO: 3 

26/05/09 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
poskytovatelem, obcí Horní Studénky, IČ: 006 35 944, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu 

Zábřežsko, na základě které bude příjemci poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 714.000 Kč 

na předfinancování části projektu Zábřežsko kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, 
a tuto finanční výpomoc přijmout. 

PRO: 3 

26/05/10 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí Kosov, 

IČ: 003 02 813, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude příjemci 
poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 97.400 Kč a investiční dotace ve výši 33.000 Kč 

na spolufinancování části projektu Zábřežsko kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, 
a tyto dotace přijmout. 

PRO: 3 

26/05/11 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

poskytovatelem, obcí Kosov, IČ: 003 02 813, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, 
na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční návratná finanční výpomoc ve výši 523.600 Kč 

a investiční návratná finanční výpomoc ve výši 187.000 Kč  na předfinancování části projektu Zábřežsko 
kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, a tyto finanční výpomoci přijmout. 

PRO: 3 

26/05/12 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 

Leština, IČ: 003 02 881, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude 
příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 134.750 Kč a investiční dotace ve výši 37.500 Kč 

na spolufinancování části projektu Zábřežsko kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, 

a tyto dotace přijmout. 
PRO: 3 

26/05/13 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

poskytovatelem, obcí Leština, IČ: 003 02 881, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, 
na základě které bude příjemci poskytnuta neinvestiční návratná finanční výpomoc ve výši 735.250 Kč 

a investiční návratná finanční výpomoc ve výši 212.500 Kč na předfinancování části projektu Zábřežsko 

kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, a tyto finanční výpomoci přijmout. 
PRO: 3 

26/05/14 
Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, obcí 

Lukavice, IČ: 003 02 961, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, na základě které bude 

příjemci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 162.500 Kč na spolufinancování části projektu Zábřežsko 
kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, a tuto dotaci přijmout. 

PRO: 3 
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26/05/15 

Doporučuje VH schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

poskytovatelem, obcí Lukavice, IČ: 003 02 961, a příjemcem, Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, 
na základě které bude příjemci poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 892.500 Kč 

na předfinancování části projektu Zábřežsko kompostuje, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004007, 
a tuto finanční výpomoc přijmout. 

PRO: 3 

 
 

Další jednání Rady mikroregionu  dle plánu 

Dne 29.05.2017 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


